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        ………………………………………. 

              Miejscowość, data 

……………………………………………... 
 Nazwisko i imię rodzica kandydata 

 

       Dyrektor  

       Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu 

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 144 

34-470 Czarny Dunajec 

 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej  

do oddziału zerowego/do klasy pierwszej* 

 

rok szkolny …………/………….. 

 
1. Dane osobowe kandydata i rodziców  

(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie drukowanymi literami) 

 

1. Nazwisko kandydata  

2. Imię/imiona kandydata  

3. Data i miejsce urodzenia  

4. PESEL kandydata   

5. 
Nazwisko i imiona 

rodziców/prawnych opiekunów 

kandydata  

Matki  

Ojca  

6. Adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata 1 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

ulica  

nr domu/  nr mieszkania  

7. 
Adres poczty elektronicznej                 

i numery telefonów rodziców 

kandydata  

Matki 
Telefon   

 

 

 

e-mail  

Ojca 
Telefon   

e-mail  

 
*niepotrzebne skreślić 

2. Dodatkowe informacje o dziecku 

a) stan zdrowia (przeciwwskazania, choroby, alergia, przyjmowane leki)………………………………………. 

b) zalecenia zawarte w opinii z Poradni PP………………………………………………………………………. 

Oświadczenie wnioskodawcy 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym2  

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

2. Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb 

związanych z postępowaniem w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie                     

z przepisami ustawy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

 

 
 

 

 

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

  Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego kandydata        Czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego kandydata 
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1. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której 

osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

2. Zgodnie z art.233. §1. Kodeksu karnego – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu , ul. Ojca św. 

Jana Pawła II 144, 34-470 Czarny Dunajec, tel. 18 265 73 23, email: zsczarnydunajec@czarny-dunajec.pl. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe 

w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo               

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się                        

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,             

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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