
                                                                                                                       
Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Kościuszki 1, 58-240 Piława Górna, tel. 74 8371 381

Załącznik nr 1

Piława Górna…………………………………

……………………………………………                 
     Imię i Nazwisko  rodzica kandydata/ucznia

……………………………………………
  Adres do korespondencji 

……………………………………………
  

                             Dyrektor 
                             Szkoły Podstawowej 
                             im. K.K.Baczyńskiego 
                             w Piławie Górnej                     

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do klasy …… sportowej o profilu piłka

siatkowa  w  Szkole  Podstawowej  im.  K.K.  Baczyńskiego  w  Piławie  Górnej  w  roku

szkolnym…………………………..…

I Dane osobowe kandydata/ucznia i rodziców 
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 

2. Data  i miejsce urodzenia kandydata

3. PESEL kandydata

4.
Adres zamieszkania kandydata

5. Imię/Imiona i Nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów kandydata

Matki

Ojca

5. Adres miejsca zamieszkania 
rodziców  kandydata (prawnych 
opiekunów)

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica 

Numer domu /numer 
mieszkania

6. Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów rodziców/ 
prawnych opiekunów kandydata o 
ile je posiadają

Matki
Telefon do kontaktu

Adres poczty 
elektronicznej

Ojca

Telefon do kontaktu

Adres poczty 
elektronicznej

Odległość do szkoły
         z obwodu szkoły,  z terenu Miasta

         spoza obwodu szkoły, spoza Miasta



                                                                                                                       
Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Kościuszki 1, 58-240 Piława Górna, tel. 74 8371 381

II  Oświadczenie rodziców
__________________________________________________________________________________  

 INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. K.K. 
Baczyńskiego w Piławie Górnej, która jest administratorem danych osobowych w związku z prawnym 
obowiązkiem ciążącym na administratorze. Kontakt do inspektora ochrony danych biuro@msvs.com.pl. 
Przetwarzane dane o stanie zdrowia są w celu zapewnienia podopiecznemu bezpiecznych i dostosowanych 
warunków świadczenia usług co jest obowiązkiem prawnym szkoły, a ich nie podanie może skutkować 
niedostosowanymi warunkami opieki oraz w celu uczęszczania dziecka do szkoły o profilu sportowym w 
związku z Art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe i  § 12  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca  2017 r. w sprawie oddziałów 
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Dane mogą być udostępniane organowi 
prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka powierza realizację zdań w tym dostawcy dziennika 
elektronicznego i obsługi IT. 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO. 
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału 
w rekrutacji. Dane będą przechowywane przez okres nauki, a kandydatów nie przyjętych przez okres roku po 
zakończeniu rekrutacji. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

Oświadczam , że oboje rodziców posiadamy pełne prawa rodzicielskie i jedno z nas może 

reprezentować interesy obojga w sprawach związanych z edukacją naszego dziecka – TAK lub NIE*

*Jeśli nie proszę wypełnić poniższe oświadczenie. Oświadczam, że pełnię praw rodzicielskich posiada

tylko……………………………………………………………………….

(jeśli pełnię praw rodzicielskich posiada jedna lub inna osoba należy wpisać jej imię i nazwisko oraz 

dostarczyć odpowiednią dokumentację)

…………………………………………….……… 
podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszym zgłoszeniu Informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym.

……. . ………………………………………… 
podpis rodzica/ prawnego opiekuna

       Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

………………………………………………… 
podpis rodzica/ prawnego opiekuna

*Niepotrzebne skreślić


