
 
 ……………..…………………..  

(pieczęć szkoły)  

 

 

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA 

DO KLASY ………. W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 

Niniejszym potwierdzam wolę zapisu dziecka od dnia 1 września 2020 r. do  

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych.  

 

................................................................................ 

imię i nazwisko dziecka 

 

……………………………….………………………………… 

numer PESEL dziecka 

 

 

Chotomów,…….……………..                        …………………………………………..  

czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)  

 

…….…………………………………….  

czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)  

 

 

Decyzja 

komisji rekrutacyjnej o przyjęciu/odmowie przyjęcia dziecka 
 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………  

1. Przyjęła dziecko do 

…………………………………………………………………………………  

2. Nie przyjęła dziecka z powodu:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Podpisy członków Komisji:  

Podpis przewodniczącego Komisji:  
1. ………………………………....                                

2. …………………………………                            ………………………………… 

3. …………………………………  



Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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, zwanym dalej „RODO” zostałam/em poinformowana/y, że:  
1. Administratorem danych osobowych dzieci i wnioskodawców jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła 
Białego w Chotomowie, ul. Partyzantów 23, 05-123 Chotomów.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę kontaktowad się w 
sprawach ochrony moich i dziecka danych osobowych pod nr telefonu – 601 285 478.  

3. Moje i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów Prawa oświatowego - na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO.  

4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł lub zawrze w 
przyszłości umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Moje i dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły, a po 
jego zakooczeniu do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z 
przepisów prawa;  

6. Mam prawo do:  

1) żądania od administratora dostępu do swoich i dziecka danych osobowych,  

2) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,  

3) usunięcia przetwarzanych danych,  

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie 
narusza przepisy RODO.  

7. Moje i dziecka dane nie będą przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

8. Moje i dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.  
 
Chotomów,…….……………..                                                 

                                                                                                          …………………………………………..  
czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)  

 

 

…….…………………………………….  
czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 


