
Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego I

Imiona:Nazwisko:

Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego I

Nr lokalu:Numer domu:Ulica:

Miejscowość:Kod pocztowy:

Dane kontaktowe ojca / opiekuna prawnego I

Adres e-mail:Telefon:

Dane osobowe matki / opiekuna prawnego II

Imiona:Nazwisko:

Adres zamieszkania matki / opiekuna prawnego II

Nr lokalu:Numer domu:Ulica:

Miejscowość:Kod pocztowy:

Dane kontaktowe matki / opiekuna prawnego II

Adres e-mail:Telefon:

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dane osobowe dziecka

W przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:

Data urodzenia:Imię:

Numer PESEL:Nazwisko:

Adres zamieszkania dziecka

Nr lokalu:Nr domu:Ulica:

Miejscowość:Kod pocztowy:

PODSTAWOWE DANE DZIECKA

Podstawa prawna

Miejsce składania:

Termin składania:

art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka dziecko.

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej
na rok szkolny 2020/2021

Formularz przeznaczony jest dla rodziców / opiekunów prawnych dzieci rozpoczynających obowiązek szkolny z dniem 1
września 2020 r., zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Miasto

Miasto

1.

Nazwa i adres placówki

SZKOŁA PODSTAWOWA (w obwodzie której zamieszkuje dziecko)

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Załącznik nr 1



Data przyjęcia zgłoszenia przez placówkę

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

Data wypełnienia zgłoszenia

Pouczenia:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor placówki może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w zgłoszeniu.

Ponadto przyjmuję do wiadomości że:
Administratorem przekazanych w niniejszym zgłoszeniu danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliszu, w której złożono wniosek. W
trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Dyrektor Szkoły Podstawowej powołał Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo
skontaktować. Dane kontaktowe dostępne są w szkole lub poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.

Cele i podstawy przetwarzania.
Podane w złożonym zgłoszeniu oraz dokumentach, dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj. przeprowadzenia rekrutacji do jednostki oświatowej.

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych są podmioty przy udziale których Administrator będzie przeprowadzał rekrutację,
do których należą: Urząd Miasta Kalisza zapewniający wspólną obsługę jednostek oświatowych Miasta Kalisza realizowaną na mocy uchwały nr
V/56/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz firma Krakfin s. c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bartosza Głowackiego 10B/20, z
którą Urząd Miasta Kalisza zawarł umowę na udostępnienie systemu informatycznego do przeprowadzenia rekrutacji.

Okres przechowywania danych.
Zgodnie z art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora (przedszkola, szkoły lub placówki) została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Wówczas dane osobowe zgromadzone
w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w
rekrutacji. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania.

Jestem zainteresowany aby dziecko uczyło się języków

Jestem zainteresowany, aby dziecko od klasy IV w szkole z oddziałami sportowymi kontynuowało naukę w
oddziale sportowym

Dziecko będzie korzystać ze stołówki

Dziecko będzie korzystać ze świetlicy

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

NieTakDodatkowe potrzeby edukacyjne


