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wypełniając wniosek ngleży podać dane zgodnie zę
stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy
płowadzi do odpowiedzialn9ści karnej wynikającej
z art.23} Ustawy zdnia6 czerwca 1997r.
Kodeks Karny (Dz.lJ. z 1997r. Nr 88,
553
ŹpóŹn. zm.).
$oz.

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Drugie imię

Adres zamieszkania kandydata
Miejscowość
Nr budyŃu
+ w przypadku braku
numeń
potwierdzaj ącego toźsamośó;

numer paszportu lub innego dokumentu

DANE OSOBOWE RODZICÓWOPIEKUNOW PRAWNYCH

(w przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną
nad dzieck iem, należypodać dane opiekunów

prawnych)

* o ile posiadają

(podpis rodzica/opiekuna prawne go I
)

i/ lub

(p o

dpi s

ro

dzic a/opiekuna pr aw ne go 2)

KRYTERIA PRZYĘ Ć ęptzy
L.p.

1

2
a

J

4

5

spełnionych kryteriach proszę pozostawić ztak

,,X'')

Liczba

Wybrane kryterium

punktów

Kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu znajdującym się w zespole łącznie ze szkołą,

Spełnione
kryterium
znak (x)

50

wskazaną na pierwszei pozycii we wniosku
Kandydat, którego rodzeństwo uazęszaza do szkoły wskazanej na
pierwszej pozycji we wniosku w roku szkolnym którego dotyczy
rekrutacia.
Kandydat, którego rcdzic pracuje, w obwodzie szkoły wskazanej
na pierwszęi pozycii we wniosku (oświadczenie rodzica)
Kandydat, którego członek rodziny lub inna osoba, która będzie
upowazniona do odbierania kandydata po zakończeniuzĄęć
szkolnych, zamieszkuje w obwodzie szkoły wskazanej na
pierwszei pozycii we wniosku (oświadczenie rodzica)
Kandydat zarnieszkńy w obrębie osiedla, na którym znajduje się
szkoła. (oświadczenie rodzica)
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Razem

KL^aZULA INFORMACYJNA
. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa
zOddzińami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bozka w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 424
2.

Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy
Gliwice. Wykaz jednostek otganizacyjnych znajduje się w biuletynie informacji publicznej
Urzędu Miasta w Gliwicach, w za?Jadce,,Jednostki organizacyj ne miasta"

:

https://bip.gliwice.eu/jednostki_organizacyjne_miasta_i_stowarzyszenia/jednostki_organizacyjne

_miasta

W toku wspólnych uzgodnień ustalono, że:
a

a

zarealizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art, 13 rczporządzenia20l6l679
odpowiedzialny jest Administrator wskazany w pkt 1 niniejszej klauzuli,
punktem kontaktowym, dla osób, których dane są współadministrowane jest Inspektor ochrony
danych Urzędu Miasta w Gliwicach: Piotr Sojka iod@um.gliwice.p1, z lłorym może się Pan /
Pani kontaktowaó w kwestii realizacji swoich praw wynikających zrozdziŃuIII rozpotządzenia
20161679 (RODO). Formularz kontaktowy znajduję się pod adresem internetowym:
https://bip.gliwice,eu/pub/html/um/files/formularz_zapytania_do_iod-Lpdf
Niezaleznie od tego ustalenia, Pani/Pan możę wykonywać swoje prawa również wobec

Administratora.

l

3,

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

4.

Celem ptzetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadah wynikających z obowiązku

kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

Podstawą przetwatzania danych osobowych jest:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art.9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlarrtentu Europejskiego
i Rady (UE) 20161619 z dnia ż7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych
w związku z ptzefrłarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich
danych oraz uchylenia dyrektyv,ry 95l46lWE;
1) Przepisy prawa:
a. Ustawa zdnial września1991 r. o systemie oświaty,

5.

b. Ustawa zdnia

14 grudnia 2016t.

-Prawo oświatowe,

2) Zgodaosoby, której dane dotyczą.
6.

Odbiorcami danych mogą byó firmy świadczące usługi naIzez Jednostki:
Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
Firma świadczącausługiw zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Firma świadczącausługizzahłesuopieki medycznej w miejscu navczania i wychowania.
Firma świadczącausfugiw zakresie administrowania systemem informatycznym.

)
2)
3)
4)
1

7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów plawa, o których mowa w pkt. 5 pkkt 1),
będąptzechowywane ptzezokres zgodny z ustawązdnia 14lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych - 5 lat od zakończenia nauki w szkole
Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen - 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjęĘch do szkoły podczas relłutacji będq przechowluane do
końca sierpnia następnego roku szkolnego.

8. Dane osobowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania
zgody lub zgodnie

zpkt7.

9. Informuj emy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych

i

otrzymania ich kopii;

2) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
3) usunięcia danych przetwatzanych na podstawie zgody;

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodnoścz prawem przetwatzania, ktorego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.

Dane osobowe będą udostępniane wyŁącznie urzędom

i

instytucjom uprawnionym

na

podstawie przepisów prawa.

11. Podanie danych osobowych zgodnie

zpkt 5 ppkt

1)

jest obowiązkiem ustawowym.

Podanie danych osobowych zgodnie z pkJ 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym.
Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwościwykonywania czynności,objętej
zgo dą na przetwar zanie danych

12.

Podane dane osobowe
w tym profilowania.

o

sobowych.

nie

(podpis rodzica/opiekuna prawnego

sŁużą do zavtomatyzowanego podejmowania decyzjt,

l)

i/

lub

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

Informacja dla rodziców:
Zgodnie z art. 133 rrst, 2 ustawy Prawo oświatowe kandydaci zamięszkali poza obwodem
publicznej szkoły podstawowej mogą być ptzyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkołapodstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami,
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka
o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych
(wypełniamy właściwedla nas klyterium, pmy pozostaĘch postawić kreskę).

Kryterium 3

OŚWUUCZENIE
Kandydat, którego rodzic pracuje,
wniosku.

w obwodzie szkoły wskazanej na

I

pozycji we

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożeniefałszywego oświadczenia.

(podpis rodzicalopiekuna prawnego

Kryterium

1)

i/

lub

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

4

oŚwrłnczENIE
Kandydat, którego członek rodziny lub inna osoba, ktoru będzie upoważniona do
odbierania kandydata po zakończeniu zajęć szkolnych, zamieszkuje w obwodzie szkoły
wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku.
Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożeniefałszyvego oświadczenia.

(podpis rodzicalopiekuna prawnego

Kryterium

5

1)

i/

lub

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

OŚWnUCZENIE

Kąndydat, zamięszkały w obrębie osiedla, na którym znajduje się szkpła.
J e s t e m świ a d o m a/my o dp ow i e dz i alno śc i kar nej z a zło ż e ni e fałs zyw e go o świ adc z e ni ą,

(podpis rodzicalopiekuna prawnego

1)

i/

lub

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

Decyzja dyrektora dot: zgody na przyjęcie- strona|

