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           PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA 
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im.CYPRIANA KAMILA NORWIDA W ZAKRĘCIE 
(application for admission to the primary school im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie / 

заява для прийняття до початкової школи ) 

 

I. Proszę o przyjęcie (Please, accept /прийміть будь-ласка) 

 

 

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

imię i nazwisko ucznia 
(name and surname of pupil / ім'я та прізвище учня) 

 
 

do klasy …………………………………………..     w roku szkolnym 20….. /20….. 

(to a class /до класу)           (in school year /в шкільному році) 

 

 

 

II. Dane osobowe kandydata do szkoły  

(Personal data of the candidate for the school / Особисті дані кандидата в школу): 

 

 

Imiona i nazwisko ucznia ………………………………………………………………….………………………. 

(pupil’s name and surname /ім'я та прізвище учня) 

Data i miejsce urodzenia ucznia .……………………………………………………………………………… 

(pupil’s date and place of birth /дата і місце народження учня) 

Adres zamieszkania ucznia ………………………………………………………..……………………………… 

(pupil’s residence address/ адрес проживання учня) 

 

Imię i nazwisko matki ucznia …………………………………………………………..………………………. 

(mother’s name and surname /ім'я та прізвище мами) 

Nr telefonu / e-mail matki ucznia …………………………………………………..………………………. 

(mother’s phone number and e-mail address /номер телефону та електронна адреса мами) 

 

Imię i nazwisko ojca ucznia …………………………………………………………………………………….. 

(father’s name and surname /ім'я та прізвище батька) 

Nr telefonu /e-mail ojca …………………………………………….……………………………………………. 

(father’s phone number and e-mail address /номер телефону та електронна адреса батька) 
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Nr PESEL/paszportu /innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia  

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

(PESEL number / passport / other document confirming the student's identity / 

Номер PESEL / паспорт / інший документ, що підтверджує особу учня) 

 

 

 

 

 

 

      ………………………………………………………. 

     Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

(Signatures of parents / legal guardians /Підписи батьків / опікунів) 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) 

informujemy, że: 

Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie, ul. Szkolna 11,   

05-077 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora. Ze szkołą można kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 773 39 79  
lub 501173927, pisemnie na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@szkola-zakret.pl . 

Inspektor ochrony danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować, pod adresem poczty elektronicznej iod.oswiata@wiazowna.pl,   
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez szkołę Państwa danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem. 

Cele i podstawa przetwarzania 
Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły wynikających z uregulowań prawnych.   
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Art.6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawa – Prawo Oświatowe z dn.14 grudnia 2016r.   

(Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MEN   

z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.). 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez cały proces edukacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO. 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach innych niż ustawowe jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. 
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