Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach
…………………………………………………………..……………………..
imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

…………………………………………………………………………………..
adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 9 w Puławach

W N I O S E K
o przyjęcie dziecka do klasy siódmej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021
Dane osobowe kandydata i rodziców

1. imię/imiona i nazwisko kandydata
2. data urodzenia kandydata
3. PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

4. imię/imiona i nazwiska rodziców

Matki

kandydata

Ojca

5. Adres miejsca zamieszkania

Kod pocztowy

rodziców i kandydata1

Miejscowość
Ulica

6. Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców
kandydata o ile je posiadają

Numer domu /numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

*Deklaruję naukę w klasie: (wybraną opcję należy zaznaczyć znakiem X)
Zwiększona ilość godzin matematyki
/język niemiecki

Zwiększona ilość godzin języka angielskiego
/język rosyjski/ język hiszpański

*Ostateczną decyzję o umieszczeniu ucznia w danej klasie siódmej podejmuje komisja rekrutacyjna.

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.2

……………………………………

……………………………..………………………

data

czytelny podpis rodzica kandydata

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach
Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9, ul.
Kaniowczyków 32, 24-100 Puławy.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych
Osobowych pod adresem: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, tel. 81 458 63 09, tel. kom.
609 193 008, e-mail: rodo@cuwpulawy.pl
3. Celem przetwarzania danych jest przyjęcie ucznia do klasy VII szkoły podstawowej,
powstałej z przekształcenia gimnazjów.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach przyjęcia do klasy VII szkoły podstawowej
będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych będą przechowywane przez okres roku, chyba że
na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
7. W zakresie swoich danych osobowych mają Państwo prawo żądania dostępu do danych
osobowych oraz ich sprostowania.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Niepodanie
danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
9. Administrator danych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane.
10. Administrator danych nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego.
11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
12. Organem nadzorczym dla Administratora danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy
w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

……………………………………

……………………………..………………………

data

czytelny podpis rodzica kandydata

1
Zgodnie z art. 25 Kod. cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu.
2

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

