
……………………………………………...  

        (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

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

 

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

(adres do korespondencji)  

 

 

Oświadczenie 

potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Zabawie  

 

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka: ................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka)  

 

numer PESEL dziecka ..........................................................................  

do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabawie w roku szkolnym 2020/20201.  

 

Zabawa, dnia …………………………. 

 ………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Zespół Szkół  

w Zabawie reprezentowany przez Dyrektor Wiolettę Dzik, Tel.: (014 622 60 80),   

e-mail: zszabawa@op.pl 

2. podajemy dane kontaktowe powołanego Inspektora Ochrony Danych Piotr Chrupek:   

e-mail fuh.piotr@wp.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach  związanych z prowadzoną działalnością 

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą i nie będą udostępniane innym podmiotom niż 

uprawnionym na mocy przepisów prawa ( art. 6 ust.1 lit a/b/c/d/e/f). 

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar 

gospodarczy UE) ani do organizacji międzynarodowych. 
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5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki lub pracy w placówce  

z uwzględnieniem okresu wymaganego przez przepisy prawa archiwalnego. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 

Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

  

……………………………………………  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


