
Podanie o przyjęcie dziecka
do Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego”

w Warszawie, ul. Małcużyńskiego 4

do klasy .......... w roku szkolnym 20………. /……….

1. Nazwisko i imiona ucznia: ………………………………………………………………
2. Data urodzenia: ………………………………………………………………………….
3. Miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………....
4. PESEL (w przypadku braku numer paszportu)……………………………………………..
5. Obywatelstwo: …………………………………………………………………………..
6. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych):

matka ………………………………… ojciec …………………………………………
7. Adres zamieszkania ucznia: …………………………………………………………….
8. Adres stałego zameldowania: …………………………………………………………...
9. Szkoła rejonowa dla miejsca zamieszkania: …………………………………………....
10. Szkoła, do której aktualnie uczęszcza dziecko: …………………………………………
11. Telefon kontaktowy: matka ……………………  ojciec ……………………………….
12. Adres mailowy: matka ………………………… ojciec ………………………………..
13. Czy dziecko posiada orzeczenie?  ☐  TAK    ☐ NIE

jeśli tak, to jakie …………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów edukacyjnych zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000)

Warszawa, dnia ………….        …………………………………..     ……………………………………
                                                                  (podpis matki/opiekuna prawnego)            (podpis ojca/opiekuna prawnego)

       
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
na potrzeby przyjęcia i realizacji obowiązku szkolnego ucznia w Szkole Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie,
ul. W. Małcużyńskiego 4 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), informujemy, iż: 
1.  Administratorem danych osobowych  ucznia  i  jego  rodziców/opiekunów prawnych  przetwarzanych  w celu  realizacji  obowiązku
szkolnego ucznia jest Szkoła Podstawowa im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie przy ul. W. Małcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa,
adres e-mail: sp336@edu.um.warszawa.pl, tel: (22) 859-17-20, reprezentowana przez Dyrektora. 

2.  Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania pozyskanych danych  osobowych,  a także przysługujących uprawnień,
można  skierować  do  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  za  pomocą  adresu  e-mail:  ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl  lub
pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych jest: 
a) realizacja obowiązków prawnych związanych z procesem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, wynikających z przepisów ustawy
Prawo Oświatowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit.g Rozporządzenia RODO; 
b) udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. A Rozporządzenia RODO; 
c) promocja działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego, wyrażona na podstawie art. 6 pkt 1.
lit. a Rozporządzenia RODO. 
4. Odbiorcami pozyskanych danych osobowych mogą być: organ prowadzący szkołę, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania
takich informacji na podstawie przepisów prawa (np.: MEN, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Sądy i inne), podmioty obsługi IT na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, podmiot realizujący opiekę płacową i finansowo-księgową szkoły. 

5.  Dane  osobowe  ucznia  i  rodzica/opiekuna  prawnego  po  zrealizowaniu  celu,  dla  którego  zostały  zebrane,  będą  przetwarzane  w  celach
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących  
u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora, dostępu do: 
a) treści swoich danych osobowych, 
b) ich sprostowania, 
c) usunięcia danych w przypadku, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody – art. 6
ust. 1 lit. a, która to zgoda została cofnięta lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
d) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia RODO, 
e)  Przysługuje  Pani/Panu prawo do wniesienia  skargi  do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                                                                                  


