
Tomaszów Lub., dn. ...................

Prywatna Szkoła Podstawowa ICO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Króla Zygmunta 63

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY
Proszę o przyjęcie dziecka do Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO
w Tomaszowie  Lub. do klasy ….......

DANE OSOBOWE UCZNIA
Imiona i nazwisko ..............................................................................................
Data i miejsce urodzenia ....................................................................................
Pesel ....................................................................................................................
Adres zamieszkania ............................................................................................
Adres zameldowania ...........................................................................................
Numer i adres szkoły rejonowej ..........................................................................
Numer telefonu domowego .................................................................................

DANE OSOBOWE MATKI
Imiona i nazwisko ...............................................................................................
Numer telefonu komórkowego ...........................................................................
e-mail ..................................................................................................................
Numer telefonu do pracy ....................................................................................

DANE OSOBOWE OJCA
Imiona i nazwisko ...............................................................................................
Numer telefonu komórkowego ...........................................................................
e-mail ..................................................................................................................
Numer telefonu do pracy ....................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatną Szkołę Podstawową
ICO w Tomaszowie  Lubelskim mającą  siedzibę  na  ul.  Króla  Zygmunta  63,  22-600 Tomaszów
Lubelski  w ramach prowadzonej działalności statutowej,  do celu kontroli spełniania obowiązku
szkolnego, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
2017  poz.  59).  Powyższe  dane  osobowe  pozwolą  dyrektorowi  szkoły  przekazać  informację
o przyjęciu dziecka do szkoły, szkole podstawowej w której obwodzie dziecko jest zameldowane.
Dane osobowe zawarte w niniejszym oświadczeniu zostaną przekazane z danymi kontaktowymi
szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, wraz z informacją że spełnia obowiązek szkolny. 

.........................................................................................
podpis rodzica (prawnego opiekuna) dziecka



Wyrażam zgodę  na  wykonywanie  i  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka  przez      Prywatną  

Szkołę  Podstawową  ICO  w  Tomaszowie  Lubelskim  prowadzoną  przez  Integracyjne  Centrum

Oświatowe Sp.z o.o Sp.k    w   Wołominie   w formie zdjęć,  filmów, prac  plastycznych,  dyplomów

laureta  konkursów  i  zawodów  sportowych  oraz  osiągających  wysokie  lokaty  w  nauce

wykorzystywanych do dokumentacji szkoły i promocji placówki na:

Stronie internetowej szkoły 
www.szkola-tomaszow.ico.edu.pl

TAK NIE

Stronie profilu społecznościowego szkoły na facebooku TAK NIE

W korytarzach szkolnych TAK NIE

W notatkach  i  artykułach  promocyjnych  zamieszczanych
 w gazetach

TAK NIE

Zaznaczenie pola TAK oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Obowiązek informacyjny względem osoby której dane dotyczą.

Zgodnie  z art.  24  ust.  1 ustawy  z dnia  29  sierpnia  1997  r.  o ochronie  danych  osobowych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz 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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  zwane:  RODO.
Informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Prywatnej Szkoły ICO  ul.  Króla
Zygmunta  63  w  Tomaszowie  Lubelskim.  Dane  osobowe  zawarte  w  powyższym  formularzu
przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz prowadzenia w tym zakresie
dokumentacji przebiegu nauczania o której mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w  sprawie  sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji
przebiegu nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz rodzajów tej  dokumentacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 

Dane przechowywane są przez administratora danych przez 2 lata od zakończenia uczęszczania do
placówki,  z  wyjątkiem  danych  przetwarzanych  w  systemie  informacji  oświatowej,  które
przechowywane są automatycznie przez 5 lat od zakończenia uczęszczania do placówki.

Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych. 

Informujemy,  iż  każdej  osobie,  której  dane  są  przetwarzane  przez  Administratora  danych
przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której  dane  dotyczą,  ich  sprostowania,  usunięcia  w  zakresie  danych  przetwarzanych  do  celów
kontaktowych, ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 .........................................................................................
podpis rodzica (prawnego opiekuna) dziecka


