
Załącznik nr 1 

 

....................................................................... Kornatka, dnia ………….………..…. r. 
Imiona i nazwiska- rodziców /opiekunów kandydata 

........................................................................ 
Adres do korespondencji 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Św. Jadwigi Królowej Polski 

w Kornatce 

ZGŁOSZENIE 

 

do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) 

 

1. 

 

Imię/Imiona i nazwisko dziecka 

 

  

 

2. 

 

 Data urodzenia dziecka 

 

  

 

3. 

 

 PESEL dziecka 

 

  

 

4. 

 

 Imię/Imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów) dziecka 

 

Matki   

 

Ojca 

 

 

5. 

 

 Adres poczty elektronicznej 

 i numery telefonów rodziców 

kandydata - o ile je posiadają 

 

 Matki 

 

 Telefon do 

kontaktu 

  

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

   

  

 Ojca 

  

 Telefon do 

kontaktu 

  

 

 Adres poczty 

elektronicznej 

  

 

    

 

 ....................................................................... 
 (czytelny podpis rodziców / opiekunów kandydata) 

 

Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z przyjęciem do klasy I na podstawie art.130 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4). 

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Szkoła Podstawowa im. Św. 

Jadwigi Królowej Polski w Kornatce, 32-410 Dobczyce, Kornatka 105, którą reprezentuje 

Dyrektor Szkoły.  
 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA 
 

 kandydata …………………...………………………… oraz jego rodziców 
(imię i nazwisko dziecka) 

  

Oświadczamy, że: 

 

 matka/opiekunka kandydata mieszka w ..………………………………………………….. 

 ojciec/opiekun kandydata  mieszka w …………………………………………….……….. 

 kandydat mieszka w …………………………………………………………………...…… 

1
Jestem świadoma/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Kornatka, dnia ……………………….  ………………………..……….………………….……… 
                         (podpisy  rodziców/opiekunów) 

 
1
 Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła 

Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce. Z Administratorem można 

skontaktować się listownie: Kornatka 105,32-410 Dobczyce mail: kornatka@poczta.fm  oraz 

telefonicznie: 12 271 11 77  

2. W Szkole Podstawowej w Kornatce został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się 

kontaktować pocztą elektroniczną na adres: iodcuw@dobczyce.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu przyjęcia do klasy I 

Szkoły Podstawowej w Kornatce zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 130 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4). 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

5. Dane osobowe pozyskane w celu przyjęcia do klasy I będą przechowywane nie dłużej niż jest to 

konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu przyjęcia do klasy I są Państwo 

zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową przyjęcia do klasy I. 

 

 
…………………………………………… 

                                                                                                                                  Podpisy  rodziców/opiekunów prawnych 
 

mailto:kornatka@poczta.fm
mailto:iodcuw@dobczyce.pl

