FORMULARZ ZGŁOSZENIOWO-INFORMACYJNY
do Szkoły Podstawowej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO w Tychach
Na rok szkolny ………………… / …………………
Do klasy ………………………………………………
DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imiona

………………………………………………………………………………………

Nazwisko

………………………………………………………………………………………

Data urodzenia

…………………………… miejsce urodzenia…………………………………..

PESEL dziecka
Adres zameldowania DZIECKA
kod pocztowy ………………………………miejscowość…………………………………………….…………………………
ulica, nr mieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania DZIECKA
kod pocztowy ………………………………miejscowość…………………………………………….…………………………
ulica, nr mieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………

Szkoła, do której dziecko uczęszcza (nazwa, adres) ……………………………………………………………………………………
Szkoła rejonowa (nazwa, adres) …………………………………………………………………………………………………………….
Język nauczany w SP

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

DANE MATKI
Imię i nazwisko matki ……………………………………………………………………………………………………………………..
Telefony kontaktowe

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

Adres e-mail

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

Zawód, umiejętności, zakres możliwego wsparcia szkoły (dobrowolnie) ……………………………………………………
DANE OJCA
Imię i nazwisko ojca

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

Telefony kontaktowe

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

Adres e-mail

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

Zawód, umiejętności, zakres możliwego wsparcia szkoły (dobrowolnie) ……………………………………………………
Wyrażam życzenie, aby moje dziecko uczęszczało na zajęcia:
□ religii
□ etyki
□ religii i etyki
□ żadne z powyższych
UWAGA: Zajęcia religii / etyki są organizowane dla grupy min. 7-osobowej. Mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych.

Pozostałe informacje, istotne z punktu widzenia funkcjonowania dziecka w szkole (dysleksja, alergia, specyficzne
trudności lub zdolności itp.) ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do wpłaty połowy wpisowego, 300 zł, zgodnie ze Statutem Szkoły, na
rachunek bankowy Szkoły ING Bank Śląski 70 1050 1399 1000 0022 2607 8984 w ciągu 7 dni od dnia dzisiejszego.
Zobowiązuję się dostarczyć dokumentację medyczną mojego dziecka (dostępna u pielęgniarki szkolnej) do 14 dni od
rozpoczęcia nauki dziecka w szkole.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia
procedury rekrutacji do szkoły. Ponadto w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i moich przez szkołę oraz organ prowadzący i organy uprawnione do nadzoru
nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018r.oraz zgodnie z przepisami krajowej
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. poz.1000.

Data ………………………………

czytelny podpis ……………………………………………………
czytelny podpis ……………………………………………………

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych jest Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach, ul. Edukacji 11A, 43100 Tychy, kontakt z Administratorem: ad@zssto.org, tel: 32 219 02 40. Dane – w zakresie zawartym w niniejszym
formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust.
4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być
udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie
postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). Informacje dotyczące przyjęcia kandydata będą przekazane wyłącznie
jego szkole rejonowej. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę nie dłużej niż do końca okresu,
w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe) lub do momentu
wyjasnienia ewentualnych zaległości finansowych. Jeśli kandydat nie zostanie przyjęty, Szkoła przechowuje dane
kandydata na liście rezerwowej do czasu pisemnego wniesienia sprzeciwu przez rodzica/ opiekuna prawnego na
dalsze ich przetwarzanie.
Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w procesie
rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art.
18 RODO. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO..
Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza
obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO.
W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest
warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty
elektronicznej e-mail: iod@zssto.org Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach
związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela
informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia,
punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.
Wskazane powyżej uprawnienia wynikające z przepisów RODO przysługują począwszy od 25 maja 2018 r.
Data ………………………………

czytelny podpis ……………………………………………………
czytelny podpis ……………………………………………………

