
 

Załącznik nr 3  

do zarządzenia wewnętrznego nr 40/19/20 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1w Tucholi   

z dnia 24.01.2020 

………………………………………………………………..                 

  Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

…………………………………………… 

 Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

……………………………………………………….. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy  w Tucholi 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej  
Dane osobowe kandydata i rodziców 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data i miejsce  urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata  

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców kandydata - o ile je posiadają 

 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Oświadczenia wnioskodawcy  

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz 

zgodnie z przepisami Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 roku 

poz. 1000) 

……………………………………                …………………………………………… 

                      Data                 Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata  
Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy   z siedzibą ul. Szkolna 4, 89 – 500 
Tuchola  

2) inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy jest Pan Tomasz Jutrowski , inspektor.rodo@wp.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe  oraz dziecka przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,  na 

podstawie art. 6 ust 1 pkt c 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka  będą inne instytucje publiczne upoważnione do tego na mocy obowiązujących 

przepisów 

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa w tym przez wymagany czas archiwizacji. 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz dziecka  jest warunkiem ustawowym. 

10) Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania rekrutacji 

dziecka.  

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

mailto:inspektor.rodo@wp.pl

