
Strzyżowice, dn. ..........................

WOLA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA DZIECKA DO
ZSP NR 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA POLAKOWSKIEGO W

STRZYŻOWICACH

Ja, niżej podpisana(y), deklaruję wolę uczęszczania mojego dziecka: 

....................................................................................................

(Imię i nazwisko dziecka oraz numer PESEL)

w roku szkolnym………………. do Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach. 

.............................................. 

czytelny podpis rodzica/ opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla
celów  związanych  z  rekrutacją  do  przedszkola  w  trybie  art.  6  ust.  1  lit.  a  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) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO. 

.............................................. 

czytelny podpis rodzica/ opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Dane osobowe zawarte w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystywane wyłączniedla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r.Prawo oświatowe. 2. Administratorem danych osobowych zawartych w powyższym oświadczeniu jest Zespół Szkolno
–Przedszkolny  Nr  1  w  Strzyżowicach,  mieszczący  się  przy  ulicy  1-go  Maja  17  42-575  Strzyżowice.  3.  Pani/Pana
daneosobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych zdnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku– Prawo oświatowe. 4. Dane osobowe
będąprzetwarzane  zgodnie  z  instrukcją  kancelaryjną,  jednolitym  rzeczowym  wykazem  akt  oraz  instrukcją  w
sprawieorganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa. 5. Posiada Pani/Pan prawo do
żądania  odadministratora  dostępu do danych osobowych,  prawo do ich sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia
przetwarzania orazprawo do bycia zapomnianym o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 6. Ma Pani/Pan prawo
wniesienia  skargi  doUrzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przez
administratora.  7.  Pana/Panidane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Kontakt z InspektoremOchrony Danych jest możliwy pod adresem korespondencji wskazanym w
punkcie 2, pod adresem poczty elektronicznej:sekretariat@spstrzyzowice.pl lub tel. 32 267 22 33


