
Zgłoszenie do  klasy  pierwszej    szkoły  rejonowej (obwodowej)       Szkoła  Podstawowa  im. 
Ryszarda  Wyrzykowskiego  w  Bełdowie rok  szkolny  2020 / 2021 

 
1. Nazwisko i imiona dziecka ............................................................................................................................................... 
 
2. Data i Miejsce urodzenia (data, miejscowość, województwo)......................................................................................... 
      
3. PESEL dziecka.............................................................. Obywatelstwo ............................................................................. 
 
4. Adres zameldowania......................................................................................................................................................... 
 
5. Adres zamieszkania .......................................................................................................................................................... 
 
6. Nazwa i adres szkoły rejonowej ....................................................................................................................................... 
 
7. Nazwisko i imię  ojca dziecka / prawnego opiekuna*, adres, tel., adres  poczty  elektronicznej 
     
.............................................................................................................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Nazwisko i imię matki dziecka  / prawnego opiekuna*, adres, tel., adres  poczty  elektronicznej  
 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 
 
9. Jeśli jest rodzeństwo w naszej szkole, proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę ........................................................ 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
10. Oświadczam że: 
a) Zobowiązuję się poinformować Dyrektora w przypadku zmian podanych danych oraz oświadczam, że podane dane są zgodne 

ze stanem faktycznym. 
b) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Bełdowie, Bełdów 37, kontakt do inspektora ochrony danych 

biuro@msvs.com.pl . Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do 
oddziału przedszkolnego w związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. 
b dla danych o stanie zdrowia. Dane mogą być udostępniane organowi prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka 
powierza realizację zdań. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO. Podanie danych jest 
obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. Dane będą 
przechowywane przez okres rekrutacji oraz w przypadku przyjęcia dziecka przez okres wynikający z przepisów ustawy o 
Archiwach Państwowych, w przypadku nie przyjęcia dziecka do placówki przez okres ochrony przed ewentualnymi 
roszczeniami. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie 
będą podlegały automatycznemu profilowaniu 

c) Wyrażam / Nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w celu promocji 
osiągnięć mojego dziecka oraz relacji z życia placówki, w momencie gdy zostanie przyjęte do placówki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO. Dobrowolną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed 
jej cofnięciem. 

        …………………………….                
                    podpis  rodziców/opiekunów                                                                      

 

11. Wstępna  deklaracja  rodziców  dotycząca  udziału  dziecka  w  zajęciach  religii/etyki: 
(proszę dokonać wyboru i podkreślić religię, etykę lub religię i etyka) 

        …………………………….                
                    podpis  rodziców/opiekunów                                                                      

12. Deklaracja  rodziców  dotycząca  odbioru  dziecka  / do  i  ze  szkoły /  do  i  z  przystanku  Autobusowego 
Biorę  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  mojego  dziecka  w  drodze  do  szkoły  / przystanku  oraz  ze  szkoły / 
przystanku  autobusowego 
  ……………………........... 

podpis  rodziców/opiekunów 


