
 

Załącznik nr 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

DO KLASY .......................... 

 

  (kartę proszę wypełnić pismem drukowanym) 

 

1. DANE OBOWIĄZKOWE 

 

DANE DZIECKA 

Nazwisko  

Pierwsze imię  

Data urodzenia   -   -     R. 

PESEL            

w przypadku braku nr pesel –  

seria i nr paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

Adres zamieszkania   

 

 

Dane matki 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej  

Dane ojca 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej  
                                                                              

.............................                               ................................................................. 
                          (data)                                                                            (podpis matki/opiekuna prawnego dziecka) 

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

                            (data)                                                                           (podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego dziecka) 

 

2. INFORMACJE DODATKOWE 

Drugie imię  

Miejsce urodzenia  

Adres stałego zameldowania  

 

Adres szkoły rejonowej (dotyczy dzieci 

zamieszkałych w obwodzie SP Młochów) 

 

Dane prawnego opiekuna* 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej  

 

 



 

 

Załączniki: 

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

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

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

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 
2016 roku przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa w Młochowie. 

2. Inspektor ochrony danych–formularz kontaktowy na stronie: http://www.spmlochow.nadarzyn.pl 

3. Celem przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Dane będą przetwarzane 

wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania oraz w celu szybkiego kontaktu z rodzicami lub prawnym opiekunem 

dziecka i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

4. Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa. Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 poz. 1457) oraz 

akty wykonawcze dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii. 

5. Zebrane dane będą przechowywane do: przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa. 

6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

7. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

                                                                             

 

 

                   matka ..................................................................................... 

 

                   ojciec ..................................................................................... 
             (podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 

    
       

 

 

 

http://www.spmlochow.nadarzyn.pl/

