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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZ|AŁAM!
INTEGRACYJNYM! NR 3 W GLlWlcAcH
(DoTYczY DztEcKA z REJoNU

l.

)

DAN E |DENTYFIKACYJ NE DZIECKA:

1.

lMloNA

2. NAZWlsKo
3. PESEL
4. DATA URoDZENIA
5. MlEJscE URoDZENlA
6. KANDYDAT Do

KLASY

oD DNIA

ll. DANE lDENTYFIKACYJNE RoDzlcóW / oPlEKUNów pRRwNYCH:
1.

lMlĘ, NAZWlsKo MATK]/ oP, PRAWNEGo

2. NUMER TELEFoNU

3, lMlĘ, NAZWlsKo oJc^

loP. PRAWNEGo

4. NUMER TELEFoNU

!ll. DANE ADRESOWE DZIECKA:

!V. ośWIADCZEN|A:

1.

2.

Jestem Świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
OŚwiadczam , Że zapoznatam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

(podpis matki /opiekuna prawnego)

(podpis ojca/opiekuna prawnego)

KLAUZULĄ INF,qRMACYJNA

1,

Administratorem Przetwaruanychdanych osobowych jest: Szkoła podstawow
aZoddziałami
IntegracYjnYmi nr 3 Im. Arki Bożka Gliwicach reprezentowan aprzezdyrektora

placówki

2.

Podstawą ptzetwarzania danych osobowych jest:
1)
ustawa zdnia7 vtześniat99I r. o systemie oświaty,

.

o

o

ustawa zdńa 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe,
art. 6 ust. 1
b),lit. c) oraz aft. 9 ust. 21it. b) Rozporząd zeniaParlamentu Europej skiego
.lit. 9: .ft
i RadY (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie o.ir.orry osób fizycznych
w iwiązku
z Ptzetwaruaniem danYch osobowych i w sprawie swobodne go pizypły*" iuki.t, danych oraz

uchylenia dyrektywy 95 / 46lWE;
2) zgodaosoby, której dane osobowe dotyczą.

3.

Administrator będzie ptzetwarzaó dane osobowe w cęlu:

'

Przetwatzania niezbędnego do wypełnienia obowiązŁ,u prawnego cięącego na administrńotzę -

Ptzezokres:zgodniezInskukcjąArchiwalnąopracowanąnapodstawieUstawy

zdnia14lipcal9B3

r. o narodowYm zasobie archiwalnym i archiwach (podstawa prawna:
Art. 6ust. 1 lit. c

archiwizacji

'

w zakresie

niezbędnym

dla

nobo;
wykonania obowiązków prawnych,

w szczególnoŚci PrzePisów dotyczących kształcenia - przez okres wynikająry z tych przepisów
(Podstawa Prawna Art. 6 ust. 1 c) RODO - wykonanie obowiązku
nałozonego przepisami prawa;,
W związku z Przetwuzaniem ptzezADo Pari lPana danych osobowych, przysługują pani panu
/

4,

.
r

następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych
Prawo do sprostowania danych osobowych
o Prawo do uzupełnienia danych osobowych
Prawo do usunięcia danych (nlłanetakże,,prawem do bycia
o Prawo do ograniczeniaptzetwuzania danyóh osobowych zapomnianym'')
Prawo do przeniesienia danych
Prawo do cofnięciazgody w dowolnym momęncie bez wpływu na zgodność
z prawem
ptzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody pńó3..;
cofnĘciem;
5, Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny
z Instrukcją Archiwalną, opracowaną La poa§tawie
dńa 14 iipca tls: r. o narodówym
".tu*y
zasobie archiwalnym i archiwach.

.

.
'

/

Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkł 2), będą przetwaruane
do momentu wycofan
1l
luD Zgoonle zpK.5.
7.

ia zgody

PrzYsfuguje Pani / Panu Prawo do wniesienia skargi do organu
nadzotczego, tj. prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
Podanie danYch osobowYch zgodnie zplłZppkt 1) jest obowiązkiem
ustawowlłn, natomiastpodanie
danYch osobowYch zgodnie z pl<t 2 ppkt 2) jest oLowiązkiem
umownym. cornięcie zgody będzie
skutkowało brakiem możliwościwykonywania czynnośii,objętej
zgodąna przetwarzanie danych
osobowych

Dane osobowe będą udostępnianewyłącznie na podstawie przepisów
prawa.
10. Podane dane osobowe nie sfuzą do zańomatyzowanego
podejmowani a decyzji,w tym profilowania.
1.t. W Placówce zainstalowany jest Monitol1g
Wizyjny (podstawa prawna: Art. 108a Ustawy z dńa 14
grudnia 2016 r, * Prawo oŚwiatowe
@Ż.U. ŹOń ior. 59 zpóźniejszymi zmianam i). DziŃanie
Monitoringu Wizyjnego regulowane jestptzezRegulamin Monitoringu
wi"y.;n.go.
9.

l

t2. InsPektorem ochronY DanYch w placówce jest: Paweł
Gabriel, kontakt: iodsp3@rodoplatforma.pl

