
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA OBWODOWEGO  
DO KLASY I  NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Termin składania: od 3 marca  do 24 marca 2021r.  
Miejsce składania: Szkoła Podstawowa  
im. św. Jana Kantego w Wojniczu 

 

WYBRANA PLACÓWKA  

Nazwa i adres : Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego  
                             32-830 Wojnicz; ul. Szkolna 10 
 

 

1. Dane osobowe dziecka  

Imię/imiona  Nazwisko Data i miejsce urodzenia 

 
 
 

  

 

PESEL W przypadku braku nr PESEL seria i nr paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość  

 
 

           

 

DANE MATKI DANE OJCA 

Imię*  Imię*  

Nazwisko*  Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI ADRES ZAMIESZKANIA OJCA 

Województwo*  Województwo*  

Gmina*  Gmina*  

Miejscowość*  Miejscowość*  

Ulica*  Ulica*  

Nrdomu/mieszkania*  Nrdomu/mieszkania*  

DANE KONTAKTOWE MATKI DANE KONTAKTOWE OJCA 

Telefon*  Telefon*  

Adres e-mail  Adres e-mail  
 

* polawymagane 

 

 

 

 

 



Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia 

a) „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 151 ust. 2 i 3 

ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) 

 

b) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, 

kontakt do inspektora ochrony danych: sp.wojnicz@interia.pl. 

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do 

placówki w związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze z art. 151 i 155 

ustawy Prawo Oświatowe (art. 6 ust. 1 lit. c). Dane mogą być udostępniane organowi prowadzącemu 

oraz podmiotom, którym placówka powierza realizację zdań (Firma informatyczna, serwis systemów 

informatycznych, doradztwo prawne, organizatorzy wydarzeń), szczegółowy wykaz odbiorców 

dostępny jest w sekretariacie. 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 osobowe będą przechowywane przez okres nauki i 50 lat po jej 

zakończeniu z dokładnością do przepisów szczególnych, gdzie okres ten może być krótszy.  Państwa 

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie 

będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

 

 

                                                                           ………………………………………………… 

                                                                                         (podpis rodzica) 

mailto:sp.wojnicz@interia.pl

