
 

POTWIERDZENIE WOLI* 
podjęcia nauki 

 
I. POTWIERDZAM WOLĘ PODJĘCIA NAUKI PRZEZ DZIECKO, którego jestem rodzicem/opiekunem 

prawnym:** 
 

                                                                       Dane dziecka 

imiona 
 

nazwisko 
 

PESEL 

 
 

          

data i miejsce urodzenia  
                                                                 Adres zamieszkania 

Ulica, nr domu i mieszkania   

Miejscowość  z kodem  
 

w Szkole Podstawowej …………………………………………………………………………………………..*** , 
do której zostało zakwalifikowane   do  przyjęcia  w roku szkolnym   ……..…… / …..….… .        
  
II. ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH 
oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z organizowaniem zajęć  – zgoda może być wycofana w 
każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem 
 

 
 
 
 
 
 

………….……………………..………………..  ……………………….…………………………….                                                                                    
(data, podpis matki/ opiekuna prawnego)                        (data, podpis ojca/ opiekuna prawnego) 

 
 
 

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

(poświadczenie o przyjęciu dziecka data, pieczęć szkoły) 

 

 
 * zgodnie z art. 158 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego 

przedszkola/publicznej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane 
dokumenty. 

**   niepotrzebne skreślić 

*** wpisać nazwę szkoły 

**** właściwe zakreślić 
 

 

1  religii  tak**** /   nie 

2 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczkach (w tym autokarowych), 
oraz wyjściach poza teren szkoły 

 
tak  /    nie 

3 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (w publikacjach 
papierowych i elektronicznych, w tym internetowych) w celach promocji 
placówki oraz dokumentowania wydarzeń związanych z życiem szkoły. 

tak   /   nie 



INFORMACJE O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej zwanym RODO informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……………………………………………………….., 
reprezentowana przez Dyrektora. 
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511143799 lub adresem email: 
iodedukacja@um.przemysl.pl. Inspektor Ochrony Danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących 
procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie edukacyjnej, statusie wniosku, punktacji, kryteriach 
ani wynikach rekrutacji. 

 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w zakresie punktu I 

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i zapewnienia prawidłowej opieki 
nad dzieckiem oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie wyrażonej zgody, w zakresie punktu II 
oraz w związku z art. 131,149, 150, 155 i 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe                         
( Dz.U.2018.996 z późn.zm., rozdział 6).  

 
4. W ramach procesu rekrutacji Administrator danych nie planuje przekazywania Pani/Pana danych innym 

podmiotom, chyba, że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa (np. policja, 
prokuratura, sąd). Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w 
szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za 
pośrednictwem systemu elektronicznego) pomiędzy jednostkami wskazanymi we wniosku, w celu 
usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.  

 
5. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły.  
 

6. Jednocześnie informuję, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych osobowych w zakresie 
punktu I, natomiast zgody wyrażone w punkcie II są dobrowolne i  mogą być wycofane w każdym czasie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem, jednakże brak zgody uniemożliwi uwzględnienie w procesie rekrutacji określonych 
oczekiwań rodziców/opiekunów prawnych oraz może uniemożliwić zapewnienie dziecku odpowiedniej 
opieki  oraz metod opiekuńczo-wychowawczych. 

 
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego.  
 

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych. 

 
9. Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będzie dokonywał 

profilowania. 

 

 

………….……………………..………………..  ……………………….…………………………….                                                                                    
(data, podpis matki/ opiekuna prawnego)                        (data, podpis ojca/ opiekuna prawnego) 

 

 
 

mailto:iodedukacja@um.przemysl.pl

