
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM 

PRZEDSZKOLNYM W RADAWCZYKU DRUGIM 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ………………………………………………………….  
(imię/imiona i nazwisko dziecka) 

 

od 1 września roku szkolnego 2022/2023 (zaznaczyć właściwy oddział) 

 do klasy ………………. Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

 do oddziału przedszkolnego (klasa „0”)  
(zaznaczyć właściwy oddział) 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 

 

DATA URODZENIA     MIEJSCE URODZENIA 

   

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość/ Ulica 

 

Numer domu 

 

Numer lokalu 

 

Kod pocztowy 

 

Miejscowość 

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość/ Ulica 

 

Numer domu 

 

Numer lokalu 

 

Kod pocztowy 

 

Miejscowość 

 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 MATKA/  

OPIEKUNKA PRAWNA 

OJCIEC/  

OPIEKUN PRAWNY 

IMIĘ I  

NAZWISKO 

  

ADRES  

ZAMIESZKANIA 

 

  

ADRES DO KORESPONDECJI  

(jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

  

TELEFON  

KONTAKTOWY 
  

ADRES E-MAIL   

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych – Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałem 

Przedszkolnym w Radawczyku Drugim z siedzibą w Radawczyku Drugim 36, danych osobowych wskazanych w niniejszej Karcie 

Zgłoszenia dla celów rekrutacji.  

2. Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich sprostowania. 

DATA I  PODPIS RODZICÓW/ 

OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
  

 

 

 

           

    -   -    



DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

1. Deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej:  

od ………………….  do ……………………... 

Godziny pracy świetlicy: 6:30 – 17:00.  

 

2. Dziecko będzie korzystało z posiłków – dożywianie (proszę zaznaczyć „X”): 
 

TAK            NIE 
 

3. Ważne informacje dotyczące dziecka (opinie, orzeczenia, wady wymowy, choroby przewlekłe,  

wady rozwojowe, wskazania lekarskie, alergie (w tym pokarmowe) oraz inne informacje, spostrzeżenia, 

które uznacie Państwo za ważne): 

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

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

4. Oczekiwania Rodziców/Opiekunów prawnych wobec szkoły: 

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

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

 

………………………………………………….. 
Podpis rodziców/ opiekunów prawnych  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Fundacją Teresianum, ul. Obywatelska 11, 20-092 Lublin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000264605. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie 

na adres: Fundacja Teresianum, ul. Obywatelska 11, 20-092 Lublin lub przez e-mail: 2018inspektor@gmail.com 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  przeprowadzenia rekrutacji, związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,  

związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,  udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,  

udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania uzyskanych od Pani/Pana danych jest niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań na 

Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. 

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom 

lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, 

organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7. Pozyskane od Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8. Okres przetwarzania pozyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, 

przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:  czasu obowiązywania umowy, 

przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  okres, który jest niezbędny do obrony 

naszych interesów. 

9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych 

osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych 

osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego 

prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, przenoszenia swoich danych osobowych, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody –ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu 

zgody na nas z adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

……………………………………………………… 
Data i podpisy rodziców/ opiekunów prawnych  

  

mailto:2018inspektor@gmail.com

