
Załącznik nr 1  
KARTA ZAPISU DZIECKA 

 do Szkoły Podstawowej we Włodzieninie na rok szkolny 2023/2024 

proszę o przyjęcie dziecka do klasy …………... Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie  

we Włodzieninie w roku szkolnym 2023/2024 

I. Dane osobowe dziecka 

             PESEL 

           

 

Imię ……………………………… Drugie imię ………………..………………Nazwisko………………………………………………  

Data urodzenia ……………………………………………Miejsce urodzenia……………………………………………………….. 

Adres zameldowania dziecka  ………………………….………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania)…………………....................................................... 

II. Dane rodziców ( prawnych opiekunów ) 

Dane matki (prawnej opiekunki ) dziecka  

Imię ……………………………...........................… Nazwisko …………………………….........................………….........… 

Adres zamieszkania*…………………………...………………………………………………….....................…………………..... 

Telefon kontaktowy ……………………………….......................... 

Dane ojca (prawnego opiekuna ) dziecka  

Imię ……………………………...........................… Nazwisko …………………………….........................………….........… 

Adres zamieszkania* ……………………...........................................…………………………………............................ 

Telefon kontaktowy ………………………………............................. 

III. Istotne informacje o dziecku ( wydane opinie lub orzeczenia, stan zdrowia itp.) 

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

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

IV. Czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej:  TAK*/NIE* 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej karcie zapisu dziecka są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

………………………………………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna  

 

*właściwe zaznaczyć 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych moich danych osobowych oraz 

danych mojego dziecka: 

…………….…………………………………….………. (imię i nazwisko dziecka) 

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie. 

Lp. Zakres danych – zgoda Cel przetwarzania Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych 

1 
Imię (imiona) i nazwisko, 

data i miejsce urodzenia, 

PESEL,  adres 

zamieszkania i/lub 

zameldowania, stan zdrowia 

dziecka, informacje o 

opiniach i orzeczeniach z 

PPP, imiona i nazwiska, 

adres zamieszkania, numer 

telefonu rodziców,   

Rekrutacja dziecka do 

szkoły 

 

SP  

 

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

• Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie z siedzibą Włodzienin 50, 

48-140 Branice, 

• Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie powołała Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 

774857216, e-mail sp.wlodzienin@interia.pl 

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem, 

• Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom, 

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie 

we Włodzieninie lub przez okres wskazany w przepisach prawa, 

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy 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, 

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

• Dane podaję dobrowolnie 

        …………………………….…………… 
                                                                                                                                             (data, podpis matki/opiekunki prawnej) 
 
 

                                                                                                                             …………………………….…………… 
                                                                                                                                             (data, podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 


