Warszawa, dn. ..........................................
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 312
im. Ewy Szelburg – Zarembiny
Warszawa, ul. Umińskiego 12

PODANIE
Zwracam się z prośbą o przyjęcie naszego dziecka...........................................................................
do SP nr 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Warszawie do klasy...................................................
w roku szkolnym 20..... / 20......
Dane ucznia:
Imię i nazwisko ucznia:.........................................................................................................................
Drugie imię ucznia:..........................................................., PESEL......................................................
Data i miejsce urodzenia:......................................................................................................................
Numer szkoły /przedszkola, w którym dziecko poprzednio realizowało obowiązek szkolny………...
Imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów ):
ojca:..........................................................................., matki:.................................................................
Telefony kontaktowe rodziców: ojca:.....................................................................................................
matki:..................................................................................................
Adres i numer szkoły rejonowej:
................................................................................................................................................................
Oświadczam, co następuje:
Adres zamieszkana dziecka i rodziców:.................................................................................................
................................................................................................................................................................
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Podpisy rodziców: ……………………………………………………………………………………
Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych mojego
dziecka oraz moich, w prowadzonym procesie przyjęcia dziecka do SP 312, i akceptuję je j
postanowienia.
Podanie danych osobowych dziecka oraz rodziców na potrzeby wypełnienia podania i zaakceptowanie zasad
ich przetwarzania jest konieczne do dokonania zgłoszenia dziecka do SP 312, i stanowi wymóg ustawowy
wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Rodzice zobowiązani są do podania
danych wskazanych w podaniu, a ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie dziecka do SP 312 i wykonywanie
obowiązku szkolnego przez dziecko. Czytaj więcej w poniższej informacji.

Podpisy rodziców: ……………………………………………………………………………………

INFORMACJA DOTYCZĄCĄ ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE PRZYJMOWANIA DZIECKA DO SP 312

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy SzelburgZarembiny w Warszawie (03-984), ul. Umińskiego 12, NIP 113-19-48-562, reprezentowana przez
dyrektora szkoły.
W sprawie danych osobowych można kontaktować się pod adresem
sp312@edu.um.warszawa.pl oraz pod numerem telefonu/faxu: 671-11-66 fax. w. 10.

e-mail:

Dane osobowe dziecka oraz dane osobowe rodziców będą przetwarzane przez Administratora:


w celu związanym z procesem przyjęcia dziecka do SP 312, w tym w przypadku
kandydatów zamieszkałych poza obwodem SP 312 do celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
„RODO”, gdyż jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawego ciążącego na
Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Dane osobowe dziecka oraz rodziców:


mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na
podstawie przepisów prawa w związku z zapewnieniem mu prawidłowej opieki
i bezpieczeństwa;



będą przekazane – do właściwej szkoły, w obwodzie której dziecko ma miejsce
zamieszkania, w przypadku dziecka przyjętego do SP 312, zamieszkałego poza obwodem tej
szkoły, w zakresie koniecznym do prawidłowego ustalenia tożsamości dziecka.

Dane osobowe dziecka oraz rodziców będą przetwarzane:


przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nie
dłuższy niż okres, w którym dziecko będzie uczęszczało do SP 312;



w przypadku dziecka nieprzyjętego do SP 312 - dane osobowe będą przetwarzane przez okres
roku, albo do prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego ze skargi na
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

W każdym czasie każdemu z rodziców dziecka przysługuje prawo do:
1.

dostępu do danych osobowych dziecka oraz danych tego rodzica przetwarzanych przez
Administratora, w tym żądania wydania ich kopii;

2.

żądania sprostowania danych osobowych dziecka oraz tego rodzica oraz żądania ograniczenia
ich przetwarzania;

3.

żądania usunięcia danych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest już niezbędne do wywiązania się z
prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze.

4.

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe dziecka i rodziców nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

