
ZAPISY DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RAJGRODZIE 

NA ROK SZKOLNY 20.…/20…. 
 

                                                        
Dane osobowe dziecka 

 

           PESEL                                          Imię                    Drugie imię                Nazwisko 

               

             
         Data urodzenia                                                                   Miejsce urodzenia 

  -   -      

 

Adres zamieszkania dziecka 
            Ulica                                                       Nr domu                                       Nr lokalu 

   

             Kod                                                                   Miejscowość 

  -     

        Województwo                                          Powiat                                           Gmina 

   

Adres zameldowania dziecka (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
            Ulica                                                       Nr domu                                       Nr lokalu 

   

             Kod                                                                   Miejscowość 

  -     

                                           

                                      Dane rodziców/ prawnych opiekunów 

 

Dane matki/ prawnej opiekunki                           Dane ojca/ prawnego opiekuna dziecka 
      Imię                           Nazwisko                               Imię                              Nazwisko 

    

                          

                  Telefon kontaktowy                                                                       Telefon kontaktowy     

  

 

      Adres matki/opiekunki                                           Adres zamieszkania ojca/opiekuna 
                                             (jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 
 

          Ulica                                     Nr domu  Nr lokalu                      Ulica                               Nr domu  Nr lokalu 

    
      Kod                         Miejscowość                                              Kod                         Miejscowość 

     

Dodatkowe informacje o dziecku 

 

 

 

 

      

  -        -     



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie  ul. Stanki 14, 19-206 Rajgród 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

pod adresem mailowym: iod@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola,  

a także art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji 

postępowania rekrutacyjnego oraz w celu kontaktu z opiekunami prawnymi. 
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi 

informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na 

podstawie przepisów prawa. 
5.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego 

wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,  

w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu lub w szkole, przez okres roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego 

i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 

kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
8. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 
9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają że przetwarzanie ich danych osobowych narusza 

przepisy RODO.  
10. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do klasy 

pierwszej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie. 
 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są 

zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 

Data przyjęcia deklaracji (wypełnia placówka)                                      Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

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


