Gliwice.

WNIO§EK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI NR 3 W GLIWICACH
(DOTYCZY DZIECKA Z REJONLr)

I. DAN'E

IDENTIT'IKACYJNE DZIECKA:

1. IMIONA.

2. NAZWISKo......
3. PESEL..
4. DATAURoDZENIA....

5.

MIEJSCE URODZENIA

6. KA}{DYDAT Do
II. DANE

KLASY...

...oD DNIA

IDENTYT,IKACYJNE RoDZIcÓw l OPIEKUNÓw pnłwNYCH:

IMIĘ, NAZWISKO MATKI/ OP.PRAWNEGo

NUMER TELEFONU
IMIĘ, NAZWISKo

oJcA / oP.PRAWNEGo

NUMER TELEFONU
III. DANE ADRESOWE

DZIECKA:

ry. OŚWIADCZEME:

Jestem świadom/ma odpowiedzialności karnej zazłożnńę fałszywego oświadczenia:

(podpis matki/opiekuna

prawnego) i/lub

(podpis ojca/opiekuna prawnego)

KLAUZULA lNFORMACYJNA

L.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa

z oddziałami lntegracyjnymi nr

2.

3

im. Arki Bożka w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 424

Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy
Gliwice. Wykaz jednostek organizacyjnych znajduje się w biuletynie informacji publicznej

Urzędu Miasta

w

Gliwicach,

w

zakładce ,,Jednostki organizacyjne

miasta":

https://bip.gliwice.eu/jednostki_organizacyjne_miasta_i_stowarzyszenia/jednostki_organiza
cyjne_miasta
W toku wspólnych uzgodnień ustalono, że:

. za realizację obowiązku informacyjnego wynikającego

z art. 13

rozporządzeniażOt6l679

odpowiedzialny jest Administrator wskazany w pkt 1 niniejszej klauzuli.

.

punktem kontaktowym, dla osób, których dane są współadministrowane jest lnspektor ochrony
danych Urzędu Miasta w Gliwicach: Piotr Sojka iod@um.gliwice.pl, z którym może się Pan / Pani
kontaktować w kwestii realizacji swoich praw wynikających z rozdziału lll rozporządzenia 20L6/679

(RODO). Formularz kontaktowy znajduję

się pod adresem

internetowym:

https://bip.gliwice.eu/publhtmllum/files/formularz_zapytania_do_iod-l.pdf
Niezależnie od tego ustalenia, Pani/Pan może wykonywać swoje prawa również wobec Administratora.

3.

lnspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Adam Śmiejek, e-mail: odo@lobo,pro

4.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku
kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

5.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

Dane będą przetwarzane na podstawie następujących przesłanek (RODO):

. Artykuł 6 pkt. 1. lit. b: w związku z zawartą umową (np. regulamin konkursu).
Cel i zakres przetwarzania będzie wynikał z zawieranej umowy.

. Artykuł 6 pkt. 1. lit. c: w związku z realizacją obowiązku prawnego związanego
z prowadzeniem działalnościedukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej w zakresie

okńślonym przez przepisy

prawa,

T

. Artykuł 6 pkt. 1. lit. f: w związku prawnie uzasadnionym interesem administratora
(zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia

.

- monitoring

wizyjny)

Artykuł 6 pkt, 1. lit. a: zgoda osoby, której dane dotyczą (publikowanie danych na stronie

internetowej itp.)

1) Przepisy prawa do:
o

Ustawa z dnia ].4 grudnia 20L6 r. - Prawo oświatowe

o

Ustawa zdnia7 września1991 r. o systemie oświaty

" Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2Qt7 r. w sprawie sposobu
prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działaIności

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

i

o

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

udzielania pomocy

dnia 25 sierpnia 2Ot7 r. w sprawie zasad organizacji
publicznych przedszkolach, szkołach
psychologiczno-pedagogicznej
z

w

iplacówkach.
o

Ustawa z dnia 15 kwietnia 20tLr. o systemie informacjioświatowej.

o

Ustawa zdnia t4 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
" Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
o

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

. Statut jednostki

2)leoda osoby, której dane dotyczą.

6.

1)
2|
3)
4|

Odbiorcami danych mogą być firmy świadcząceusługi na rzezJednostki:

Dostawcaoprogramowaniadoprowadzeniadziennikaelektronicznego.
Firma świadczącausługiw zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Firma świadczącausługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

7,

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt.5 pkkt
1), będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca.1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

Dd'ne osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych

Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen

-

-

5 lat od zakończenia nauki w szkole

50 lat od zakończenia nauki w szkole.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły podczas rekrutacji będą przechowywane do końca

sierpnia następnego roku szkolnego.

B,

9.

1)
2)
3)

Dane osobowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 2), będą przetwarzane
do momentu wycofania
zgody lub zgodnie z pkt7.
lnformujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych iotrzymania ich kopii;

poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;

Cofnięcie zgodY nie będzie miało wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania,
którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4)

wniesienia skargi do organu nadzorczego

],0, Dane

-

Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.

osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom

podstawie przepisów prawa.

i

instytucjom uprawnionym

na

],]" Podanie danYch w zakresie Wymaganym prawem, jest warunkiem koniecznym
dla skorzystania
z ofertY edukacYjno-wychowawczej, korzystania ze świadczeń
socjalnych i podobnych. podanie
danYch w zakresie wYbiegającym poza obowiązki prawne/ jest warunkiem
umownym lub za
wyraŻeniem zgody. Jednak brak podania tych danych skutkuje brakiem
możliwościzawarcia

urnowY lub korzYstania

z

dzialań (np, promocji osiągnięć ucznia na stronie WWW)

podejmowanych przez Placówkę.

12, Podane dane osobowe nie służądo zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym
profilowania.

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

i/ lub

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

