FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA KANDYDATA DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W KATOWICACH
Proszę o przyjęcie mojego dziecka, od września …………… roku, do klasy ............ dwujęzycznej
Szkoły Podstawowej nr 37 im. ks. J. Twardowskiego w Katowicach.
W przypadku zmiany swojej decyzji niezwłocznie poinformuję Państwa szkołę o tym fakcie
Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym
DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
Ulica
nr domu
nr lokalu
Miejscowość

Kod
Województwo

Powiat

Adres zamieszkania dziecka
Ulica

Kod
Województwo

Gmina

nr domu

nr lokal

tel. stacjonarny

Miejscowość

Powiat

Gmina

Dane rodziców/opiekunów:
Imię
Nazwisko

Telefon (matki)

Imię

Telefon (ojca)

Nazwisko

adres poczty elektronicznej:………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

INFORMACJE DODATKOWE
(na żądanie należy potwierdzić dokumentami)
Dane o szkole, do której aktualnie dziecko uczęszcza
Pełna nazwa szkoły podstawowej

Adres szkoły

Dane o szkole obwodowej
Pełna nazwa szkoły podstawowej

Adres szkoły

Zobowiązujemy się do:




przestrzegania postanowień statutu szkoły,
uczestniczenia w zebraniach rodziców,
niezwłocznego informowania o wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.

Oświadczamy, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem
faktycznym.

Katowice, dn. …………………..…

………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego
kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani
do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

..............…………………………………......
data i czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły
oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie
danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami)
……………………………………......
data i czytelny podpis rodziców
( prawnych opiekunów)
Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 922). A po 25 maja 2018 r.
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. Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Twardowskiego w Katowicach, przy ulicy
Lompy 17, 40-959 Katowice
2. Dane osobowe Pani /Pana i dziecka przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz umieszczenia informacji dotyczącej przyjęcia dziecka do
szkoły na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 37 im. Jana Twardowskiego w Katowicach i nie będą udostępniane innym
odbiorcom chyba, że udostępnienie danych będzie wynikać z innych przepisów prawa. Podstawą prawną jest zgoda,
3. Posiada Pani/Panu prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje
Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. niemiej jednak odwołanie zgody jest jednozaczne z brakiem możliwości brania udziału w rekrutacji,
4. Podanie Szkole Podstawowej nr 37 im. Jana Twardowskiego w Katowicach jest dobrowolne,
5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługował wyłącznie komisji rekrutacyjnej i upoważnionym pracownikom szkoły.
6. Zgoda wyrażona jest do czasu jej odwołania.
7. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r.
8. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marek Woźniak (kontakt do
inspektora: wozniakmarek@op.pl) po 25 maja 2018 r.

