
    
    Szkoła  Podstawowa im. Armii  Krajowej 

                    w Jabłonnie 

 
 

05-110 Jabłonna   tel./fax. 227824643   

ul. Szkolna 2  sp.jablonna@neostrada.pl 

NIP: 536-16-43-466  www.sp-jablonna.pl 

Regon 000627354 

 
Jabłonna, dnia……………………………. 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO KLASY „……….” 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie do klasy „………”                  

w roku szkolnym 2020/2021. 

Dane o uczniu: 

Imiona i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………PESEL:………………………….. 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów): 

Imię i nazwisko matki:…………………………………………………………………………………………………………….. 

tel.  ………………………………………………….. e-mail:………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko ojca:………………………………………………………………………………………………………………. 

 tel.   …………………………………………………..e-mail:…………………………………………………………………….... 

Adres stałego zameldowania ucznia ………………...................................................................................................... 

    ………- ……… ………………………………………………………………………………… 
    kod pocztowy 
Adres zamieszkania ucznia:……………………………………………………………………………………………………… 

    ………- ……… ………………………………………………………………………………… 
    kod pocztowy 
Adres i numer szkoły rejonowej:…………………………………………………………………......................................... 

…………………………………………………………………………………………................................................................ 

Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej?:…………………………………………….. 

Informacje dodatkowe: 

…………………………………………………………………………………………................................................................. 

 

……………………………………..      ….…………………………………. 
Podpis ojca/prawnego opiekuna         Podpis matki/ prawnego opiekuna   

 
INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), administrator danych osobowych informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych dzieci i wnioskodawców jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej             
w Jabłonnie, ul. Szkolna 2, 05-110 Jabłonna reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować        
w sprawach ochrony danych osobowych własnych i dziecka/dzieci pod nr telefonu– 601 285 478. 

3. Państwa i dziecka/dzieci dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów Prawa oświatowego - na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO.  

4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł lub zawrze w przyszłości umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.  
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5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 
1) rekrutacji i przez 12 miesięcy po jej zakończeniu, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły, 

2) w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły, przez okres uczęszczania dziecka do szkoły, a po jego zakończeniu 
do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym 
obowiązków wynikających z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów. 

6. Przysługuje Państwu prawo do: 
1) żądania od administratora dostępu do swoich i dziecka danych osobowych,  
2) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
3) usunięcia przetwarzanych danych, 
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie 

narusza przepisy RODO, 
7. Państwa i dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
8.   Państwa i dziecka dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w aplikacji e-dziennik. 
9.   Państwa i dziecka dane nie będą profilowane. 

 
Uprawnienia określone w pkt 6 w imieniu małoletniego dziecka wykonują jego rodzice lub opiekunowie prawni. 
 
 

 
Oświadczenie 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych moich i członków 
mojej rodziny. 
 
 
 

………………………………     ………………………………………... 
            Data        Podpis ojca/prawnego opiekuna   
 
 
 
                                                                                                                    ……..…………………………………. 
                                         Podpis matki/prawnego opiekuna   
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