
Orla, dnia …………………………. 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z DNJB W Orli 

w roku szkolnym …../….. 

 

Zgłaszam dziecko do:  oddziału przedszkolnego, pierwszej klasy, ….. klasy* 
* właściwe podkreślić 

 

DANE DZIECKA: 
Proszę wypełnić zgodnie z aktem urodzenia dziecka oraz na podstawie dowodów osobistych rodziców! 

 

Nazwisko dziecka 

 

Imię 

dziecka 

Imię drugie  

dziecka 

  

 

 

Data urodzenia  PESEL 

  

 

 

Adres zamieszkania dziecka  

 

Nazwisko i imię matki Nazwisko i imię ojca 

 

 

 

 

Adres zamieszkania matki Adres zamieszkania ojca 

 

 

 

 

Numer telefonu matki* Numer telefonu ojca* 

 

 

 

Adres poczty elektronicznej matki* Adres poczty elektronicznej ojca* 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 
(czytelny podpisy rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

…………………………………………………… 
(czytelny podpisy rodzica/prawnego opiekuna) 

 
 

*należy wypełnić o ile rodzic posiada numer telefonu/ adres e -mail 

 

Klauzula informacyjna skierowana do rodziców/opiekunów prawnych przy procesie rekrutacji dzieci do szkoły 

znajduje się na następnej stronie. 



Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: 

„RODO” informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem 

języka białoruskiego w Orli, ul. Bielska 32, 17-106 Orla, tel. (85) 739 20 29, orla_szkola@op.pl 

2) Administrator powołał inspektora ochrony danych -Panią Iwonę Malczyk z którym można kontaktować 

się przez    e-mail malczyk@togatus.pl lub pod numerem telefonu  506 358 200 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celach rekrutacji do Szkoły Podstawowej z 

dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli. Podstawą przetwarzania danych jest: 

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz 

ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 z późn. zm.),  

• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie wyrażonej zgody. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci będą: System Informacji Oświatowej, Dziennik 

Elektroniczny, OKE; 

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

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacyjny a następnie archiwizowane zgodnie z 

kategorią archiwalną; 

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

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 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. RODO; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym przy procesie rekrutacji. 

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

mailto:orla_szkola@op.pl
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