
Pabianice, dn. …………………………..…… 

 

             Wypełnia szkoła 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA   

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W PABIANICACH 

 w roku szkolnym ………………………….  do klasy ………………………… 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

1. Nazwisko  dziecka ……………………………………..……………………………………….………………. 

2. Imię ……………………………….………..  II imię ……………………………………………………………… 

3. PESEL 

4. Data urodzenia ………………………………………….……………………….…………………..………….. 

5. Miejsce urodzenia ……………………………………………..………………………..…………………….. 

6. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………. 

7. Miejsce zameldowania dziecka: 

a/ miejsce stałego zameldowania 

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

b/ miejsce czasowego zameldowania 
…….…………………………………………………………………..…………………….…..……….…………….. 
    /wpisać gdy występuje/ 

8. Miejsce zamieszkania dziecka: 

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

9.  Szkoła do której obecnie uczęszcza dziecko ………………………………………………………. 

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

DANE OSOBOWE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

1. Nazwisko i imię matki …………………………………………..………………….………………………… 

2. Nazwisko i imię ojca ..…………………………………………………………….…………………………… 

3. Miejsce zamieszkania / do korespondencji/ 

matki ………………………………………………………………………………..…..….………………………… 

ojca  ……………………………………………………………………………………….…………………………… 

4. Telefon kontaktowy: 

matki ……………………………………..………….. ojca  ….…………….……..……………………………. 

 

 

 

 



ISTOTNE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA  I ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM DZIECKA 

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

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

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

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Jednocześnie deklaruję informować szkołę na bieżąco o każdej zmianie  w danych 

dziecka. 

Oświadczenie 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych mojego 

dziecka oraz moich, jako rodzica / prawnego opiekuna, w tym umieszczonych w niniejszym wniosku, 

przez Szkołę Podstawową nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach dla celów postępowania 

rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych), w szczególności zgodnie 

z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz. 59 ze zmianami). 

 
 

Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania na piśmie (w dniu przyjęcia dziecka 

w poczet uczniów szkoły), dyrektora lub wychowawcę o wszelkich przeciwwskazaniach w realizacji 

zajęć organizowanych przez szkołę oraz każdorazowo informować o zmianie tego stanu. 

 

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

    Podpis matki/prawnego opiekuna                                                           Podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dla uczniów i rodziców  (zgłoszenie do klasy II – VIII) 

Zgodnie z przepisem art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy że: 

Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów jest Szkoła Podstawowa nr 14                      

im. Stanisława Staszica w Pabianicach, ul. Ostatnia 15a, 95 – 200 Pabianice.  

Z Administratorem można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem, a także pod adresem e -

mailowym sekretariat@spnr14pabianice.pl lub pod numerem telefonu 42 215-62-53, (fax) 42 215-60-10. 



Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Anny Żak, z którym można się 

skontaktować pod adresem e – mailowym azak@daneosobowe-inspektor.pl  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do klasy II - VIII do Szkoły Podstawowej nr 14  im. 

Stanisława Staszica w Pabianicach, ul. Ostatnia 15a, 95 – 200 Pabianice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 

2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.). 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich 

jak:  

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,  

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej                                  

z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

Dane osobowe pozyskane  w wyniku zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny wynikający                                
z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora. 

 
Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

Dane osobowe nie będą profilowane. 

Mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych,  

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do usunięcia danych 

niekompletnych 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

przepisu  art. 21 Rozporządzenia  

e) prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych; 

Wyżej wymienione prawa można realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

W celu zgłoszenia dziecka do klasy II – VIII Szkoły Podstawowej nr 14  im. Stanisława Staszica w Pabianicach                     

są Państwo zobowiązani do podania danych.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach 

mgr Beata Jaśkiewicz 
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