
Siedlisko ………………… 

KARTA INFORMACYJNA  –  KLASA  I  SZKOŁA PODSTAWOWA  

 ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

I. DANE UCZNIA 

 Imiona i nazwisko dziecka 

Pierwsze imię Drugie imię Nazwisko 

 
 

 Nr PESEL dziecka 
 

 
 

 

Data urodzenia – dzień, miesiąc, rok  miejscowość   województwo 

_ _ - _ _ - _ _ _ _    

 

4. Miejsce zamieszkania dziecka ( miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta) 

 

 

5. Miejsce zameldowania ucznia ( miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta) 

 

 
 

II. DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

1. Ojca / prawnego opiekuna: 

Imię Nazwisko Nr telefonu 

 
Miejsce zamieszkania ( miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta) 

 

Miejsce zameldowania ( miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta) 

 

 

2. Matki / prawnej opiekunki: 

Imię Nazwisko Nr telefonu 

 
Miejsce zamieszkania ( miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta) 

 

Miejsce zameldowania ( miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta) 

 
 

 
       .......................................................................                   

                        podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku, ul. Kasztanowa 19; tel.(068) 356 02 08 

www.zposiedlisko.edupage.org,  zpowsiedlisku@poczta.onet.pl 

           
  

http://www.zposiedlisko.edupage.org/
mailto:zpowsiedlisku@poczta.onet.pl


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy 

Panią/Pana, że: 

1. Administratorem danych osobowych będzie Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku,  

ul. Kasztanowa 19, 67-112 Siedlisko. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@nsi.net.pl.  

3. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane w celu zapisania dziecka do szkoły w roku szkolnym 2019/2020, na 

podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996). 

4. Dane przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.   

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Administratora. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub   ograniczenia ich 

przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu 

na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować nierozpatrzeniem wniosku.  

 

 

 

……………………………………………………………………. 

                                                                                                            (podpis wnioskodawcy)  

 


