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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. W.WITOSA W MOTYCZU  

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 I. DANE O DZIECKU I RODZINIE 

 

1. Dane identyfikacyjne dziecka 

Nazwisko i imię (imiona) dziecka  

 

 

Numer PESEL 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

Szkoła, w której obwodzie mieszka 

dziecko (nazwa i adres szkoły) 

 

 

 

2. Adres zamieszkania dziecka 

Ulica 

 

Numer domu 

 

Numer lokalu 

 

Kod pocztowy 

 

Miejscowość 

 

 

3. Adres zameldowania dziecka(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Ulica 

 

Numer domu 

 

Numer lokalu 

 

Kod pocztowy 

 

Miejscowość 

 

 

4. Dane matki/prawnej opiekunki                                  Dane ojca/prawnego opiekuna 

Imię 

 

Nazwisko 

 

Imię 

 

Nazwisko 

 

Adres zamieszkania 

 

Adres zamieszkania 

 

Adres korespondencyjny, jeżeli jest inny 

zamieszkania. 

 

Adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż 

zamieszkania. 

 

Telefon kontaktowy 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

5.Informacje dodatkowe 

 

Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi do 3 km  
powyżej 3 

km 

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii (informacja 

niezbędna do ustalenia planu lekcji oraz pracy świetlicy szkolnej) 
tak  nie  

Dziecko będzie zgłoszone do świetlicy szkolnej(informacja 

niezbędna do ustalenia planu lekcji oraz pracy świetlicy szkolnej) 
tak nie 
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II. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

1.  Przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu. 

 

III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Uprzedzony/eni o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. oświadczam/y, że dane przedstawione w 

karcie są prawdziwe. (Dz. U. z 2018 r., poz.1600, 2077 z późn. zm). 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki  oraz moich jako rodzica (opiekuna prawnego)  przez 

Administratora Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Motyczu z siedzibą w Motycz 33, 21-030 Motycz. 

2. Podaję dane osobowe mojego syna/córki dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

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

dostępu do treści danych osobowych mojego syna/córki i prawie ich sprostowania. 

 

 

 

Data wypełnienia 

zgłoszenia 

 

 

 

Czytelny podpis 

matki/prawnej opiekunki 

 

Czytelny podpis 

ojca/prawnego opiekuna 

 

 

 

Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową. 

 Jest to materiał pomocniczy przy kwalifikacji dzieci. 
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KARTA INFORMACYJNA 

dotyczy bezpośredniego zbierania danych  

Zgodnie z 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 (RODO) 

informujemy, że: 

1.Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Szkoła Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu                      

z siedzibą Motycz 33, 21-030 Motycz, tel. 815031006, adres e-mail: sekretariat@motycz.eu 

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw,  

adres e-mail iod@konopnica.eu, adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa  w Motyczu, Motycz 33, 

21-030 Motycz  

3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 

obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu. W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pana/i dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 

obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu. 

5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 

obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody. 

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy - zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu. Konsekwencją 

niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu. 

9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu dostępny 

jest do wglądu sekretariacie szkoły. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 

 

 

 

……………………………………. 

data i podpis (czytelny) 
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KARTA INFORMACYJNA 

dotyczy bezpośredniego zbierania danych  

Zgodnie z 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 (RODO) 

informujemy, że: 

1.Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka  Szkoła Podstawowa im. W. Witosa z siedzibą w Motyczu, tel. 81 

5031006 , adres e-mail: sekretariat@motycz.eu 

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@konopnica.eu, adres do korespondencji: Szkoła 

Podstawowa im. Wincentego Witosa  w Motyczu, Motycz 33, 21-030 Motycz 

3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu 

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 

obowiązującym w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu 

5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 

obowiązującym w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu 

6.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie 

danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg 

ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w 

Motyczu Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi. 

9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu dostępny jest do 

wglądu w sekretariacie szkoły 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 

 

……………………………………. 

data i podpis (czytelny) 

 


