
  Ozorków, dnia ……………..………………………… 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. św. Jana Pawła II 

z Oddziałami Integracyjnymi  

95-035 Ozorków 

ul. Lotnicza 1 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA 

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

na rok szkolny 2021/2022 

 

 

Dane osobowe dziecka 

 

PESEL     Imię   Drugie imię  Nazwisko 

           
  

Data urodzenia   Miejsce urodzenia 

    -   -     

Adres zamieszkania dziecka 

 

   Kod pocztowy Miejscowość  Ulica     Nr domu  Nr lokalu 

 

Adres zameldowania  dziecka 

 

   Kod pocztowy Miejscowość  Ulica     Nr domu  Nr lokalu 

 

 

     Dane matki                   Dane ojca 

     Imię                                            Nazwisko 
 
 
     Telefon kontaktowy 
 
 
     Adres e-mail 
 

 

     Imię                                            Nazwisko 
 
 
     Telefon kontaktowy 
 
 
     Adres e-mail 
 
 

Adres zamieszkania matki     Adres zamieszkania ojca 

     Kod pocztowy                            Miejscowość 
 
 
     Ulica                                                Nr domu     Nr lokalu 

     Kod pocztowy                            Miejscowość 
 
 
     Ulica                                                Nr domu     Nr lokalu 

  

  

DANE DZIECKA 

DANE RODZICÓW 



 

 

Dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej 

Jeśli tak, to w jakich godzinach 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby związane z działalnością 
statutowa szkoły. 
 

 
            
 
              
                Podpis rodzica/ów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

od ………….. do ……………. 

TAK/NIE 



 

 

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji 

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła 

Podstawowa  Nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1, 

95-035 Ozorków, reprezentowane przez Dyrektora. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Zagozda, z którym można się skontaktować                         

e-mailowo: biuro@doradcaido.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 

ust. 2  RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13 oraz art. 130 i nast. 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 910, poz. 1378  

z późn. zm.) 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 

należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną 

powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez 

okres jednego roku. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są 

Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa                    

w rekrutacji. 

 


