
ZGŁOSZENIE  

dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej  

im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 

Deklaruję, że moje dziecko od 1 września 2022 r. rozpocznie naukę w klasie I w Szkole Podstawowej   

im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL            

Imię / imiona   

Nazwisko  
Data i miejsce 

urodzenia 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ*  

Imię / imiona   

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ  

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Numer telefonu   

Adres e-mail  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

Imię / imiona   

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Numer telefonu   

Adres e-mail  

 
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszej deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
...................................................................                ................................................................... 
        (podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                                        (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 



 
 

Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych 
 
Działając jako rodzic / opiekun prawny dziecka.....……...….......................................................  oświadczam, 
                   ( imię i nazwisko dziecka ) 
że przyjmuję do wiadomości informację, iż z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 
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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119. 1) (dalej:RODO): 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji do szkoły obwodowej 
jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie reprezentowaną przez Dyrektora, z siedzibą, 
Goworówek 43a, 07-440, e-mail: szkola@spgoworowo.edu.pl tel.: 29 761-40-61. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się  
w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: 
inspektor@spgoworowo.edu.pl. 

Dane osobowe dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) na podstawie na podstawie art. 
133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1082, z późn. zm.).  
Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  
Dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane  
a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony  
w tych przepisach. 
Rodzicom/prawnym opiekunom dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych swoich  
i dziecka, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania  
w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, 
iż przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
Podanie danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 
umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  
w Goworowie. 
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy 

ogłoszeń na liście dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz na liście dzieci przyjętych  

i nieprzyjętych do klasy I szkoły postawowej.  

 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 

 
 
 
...................................................................                ................................................................... 
           (podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                                         (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
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