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Iłownica, dnia………………………………..………... 
                                                           

ZGŁOSZENIE 

Dziecka, zamieszkałego w obwodzie szkoły, do klasy I Szkoły Podstawowej w Iłownicy 
na rok szkolny 2021/2022* 

 

 

1. Dane dziecka: 
 
Imię i nazwisko   

Data urodzenia  

PESEL 
W przypadku braku numeru PESEL - serię i numer 
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

 

2. Dane rodziców (opiekunów prawnych) dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki (opiekuna pr.)  

Numer telefonu kontaktowego matki 
(opiekuna pr.)** 

 

 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna pr.)  

Numer telefonu kontaktowego ojca 
(opiekuna pr.)** 

 
 

 

Adres poczty elektronicznej rodziców 
(opiekunów pr.)** 

 

* Zgodnie z treścią art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 

2197, 2248 ze zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i 

młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. 

** Podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice (opiekunowie prawni) posiadają. 

 

Oświadczam, że: 

a. wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia, 

b. niezwłocznie powiadomię dyrektora o zmianie danych zawartych we zgłoszeniu. 
 

 



2 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

CO TO JEST RODO? 
RODO jest unijnym rozporządzeniem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. 
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie 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. 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

Administratorem danych osobowych dziecka (kandydata) oraz rodziców/opiekunów prawnych dziecka, a w określonych  

przypadkach także rodzeństwa dziecka jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Iłownicy, reprezentowana przez Dyrektora Ewę Sowa. 

Nasze dane kontaktowe: tel: 338152724 lub 695385610, e-mail: zspilownica@gzosip.jasienica.pl. 

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z 
przepisami prawa. 
JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? 
Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty   

elektronicznej: iod24h@gmail.com. 
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 
Dane osobowe dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych dziecka będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie 
szkoły do I klasy publicznej szkoły podstawowej, w oparciu o zgłoszenie złożone przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka,  
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na Administratora w art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w zw. z art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe określającym treść formularzu zgłoszenia 
dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, do I klasy publicznej szkoły podstawowej. 
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? 
Dane będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w ZSP w Iłownicy tj. przez 5 lat. 
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 

 Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje: 
- prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO;  
- prawo do usunięcia danych osobowych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;  

 Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  
Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 
Ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych, a w 
określonych przypadkach także rodzeństwa dziecka, możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora 
danych: firmie zapewniającej obsługę informatyczną na podstawie umowy powierzenia, a także podmiotom i organizacjom 
administracji publicznej uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie prawa. 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI/PROFILOWANIE 
W toku przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

 

 

Podpis rodziców (opiekunów prawnych) dziecka 

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

Podpis matki (opiekuna prawnego)                 Podpis ojca (opiekuna prawnego) 
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Iłownica, dnia………………………………..………... 

 
 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA  
RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECKA I DZIECKA* 

 
 

Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego) dziecka: ……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego) dziecka: …………………………………………………………………………………. 

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. miejsce zamieszkania dziecka ……………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) to: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. miejsce zamieszkania matki/opiekuna prawnego dziecka to: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. miejsce zamieszkania ojca/opiekuna prawnego dziecka to: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**. 

 

 

 

……………………………………………     …………………………………………. 
 Podpis matki (opiekuna prawnego)     Podpis ojca (opiekuna prawnego) 

UWAGI: 
* Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Praw o Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 

1681, 1818, 2197, 2248 ze zm.) do zgłoszenia (dziecka zamieszkałego w obwodzie do I klasy szkoły podstawowej) należy dołączyć 

oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka. 

** Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oświadczenie, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

. 

 


