Wypełnia przedszkole / szkoła podstawowa
Data złożenia

KARTA KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 4 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŚWIDNIKU
na rok szkolnym 2019/2020
(dotyczy dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do danego oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej i szkoła w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzić oddziały wiekowo właściwe dla wieku
dziecka)

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
imiona
nazwisko
PESEL
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość

data urodzenia

dzień

miesiąc

rok

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
kod pocztowy

miejscowość

ulica
nr domu

nr mieszkania
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego w czasie
5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

TAK

NIE

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

TAK

NIE

TAK

NIE

Dziecko będzie korzystało z dowozu autobusem szkolnym
(dotyczy dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego
w Świdniku).

Odległość od szkoły w kilometrach
(dotyczy dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym).

…………………………….…………………

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego

……………….………..………………………..

czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dzieci i rodziców w procesie rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2019/2020
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. Informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)
jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku zwane dalej Administratorem;
tel. 81 751 42 47, e-mail: sp4sikorski@onet.pl.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
i dziecka i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz
przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod-j@e-swidnik.pl.
4. Dane osobowe dzieci i rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane będą w celu realizacji
naboru i rekrutacji do szkoły, zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 996), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach zgodnie z art. 160
ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996):
 do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły,
 przez okres roku, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły, w tym przepisów
archiwalnych
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich
gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Państwa lub Państwa dzieci przekazujemy – oprócz
osobom upoważnionym przez placówkę oświatową – innym podmiotom, w tym:
 organowi prowadzącemu w zakresie zapewnienia miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
 organom administracji publicznej uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach
określonych w RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy prawa.
10. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola.
Oświadczenia wnioskodawcy:
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1

……………………………….…………

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego

…………..………………………………..

czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8.
1

