
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
78-125 Rymań  ul. Szkolna 2

tel./fax  94 - 35 83 220
 e-mail: sp@spryman.pl

www.spryman.pl/sp

KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  W  ROKU  SZKOLNYM  ..................

 do klasy …......................... Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu

INFORMACJE O DZIECKU

1. Imiona i nazwisko dziecka ......................................................................................................

2. Nr PESEL ............................................... Data i miejsce urodzenia .......................................

3. Adres zamieszkania  ................................................................................................................ 

4. Adres zameldowania  (z kodem) jeżeli jest inny niż  zamieszkania ...............................................

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

5. Szkołą obwodową dla dziecka jest: .........................................................................................
                                                                     (nazwa i adres szkoły obwodowej)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJE O RODZINIE

1. Dane dotyczące rodziców / opiekunów
MATKA / OPIEKUNKA OJCIEC / OPIEKUN 

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Dane
kontaktowe:

Telefon

Adres e-mail

2. Dodatkowe informacje o dziecku w formie załącznika (orzeczenie lub opinia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, stan 
zdrowia, zalecenia lekarskie, itp.)
                                                

TAK NIE

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU WEDŁUG UZNANIA 
RODZICA/OPIEKUNA     (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, orzeczenia PPP, itp..........................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA 

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:
 przestrzegania postanowień Statutu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki            

w Rymaniu,
 powiadamiania sekretarza Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu        

o wszelkich zmianach w podanych wyżej informacjach,

................................................                                    …………………………………………
     miejscowość, data        czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE  TREŚCI  ZGŁOSZENIA  I  OCHRONY  DANYCH
OSOBOWYCH

Podane  dane  osobowe  podlegają  ochronie  zgodnie  z  rozporządzeniem  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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016
r. UE L119, s.1 do 88), (w skrócie RODO). Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO
informuję, że:
Administratorem  danych  osobowych  jest:  SZKOŁA  PODSTAWOWA  im.  TADEUSZA
KOŚCIUSZKI w RYMANIU, ul. Szkolna 2, 78-125 Rymań, e-mail: sp@spryman.pl, tel. +48 94 35
83  220,  w  imieniu  której  działa  Dyrektor  SZKOŁY;  dane  Inspektora  Ochrony  Danych:  Dariusz
Florek, e-mail: darekflorek71@gmail.com. 
                                                                                              

                                                        ……………………………………………......
                                                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
Zawarte  we  wniosku  i  załącznikach  do  niego  dane  osobowe  będą  wykorzystywane  w  celu
przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  i  przyjęcia  do  przedszkola  na  podstawie  ustawy  –
Prawo oświatowe /Dz.U.  z 2020 r. poz.  910 z późn. zm./. Zgodnie z  przepisami  o ochronie danych
osobowych  w związku z ustawą prawo oświatowe,  dane osobowe dotyczące dzieci i  ich rodziców
zbierane są również w celu realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola/szkoły. 
Rodzicom  /  opiekunom  prawnym  przysługuje  prawo  do  wglądu  do  zbieranych danych  oraz
uzupełniania,  uaktualniania  czy  sprostowywania  w  razie  stwierdzenia,  że  dane  są  niekompletne,
nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane z wniosku są zbierane, przechowywane i przetwarzane
zgodnie z przepisami prawa. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, oświadczam, że:
N̶ Wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody*  na  umieszczanie  zdjęć  i  filmów  zawierających

wizerunek mój i/lub dziecka*: …………………….………………, imienia, nazwiska, głosu, 
                                                                                                   (imię i nazwisko uczestnika / dziecka)

słów  wykonanych  podczas  realizacji  zajęć/  imprez*  (związanych  z  przygotowaniem  konkursu,
udziału  w  konkursie,  udziału  w  wycieczce,  realizacją  zadania  publicznego  w ramach  projektu,
ogłoszenie wyników konkursu oraz osiągnięć i wyróżnień uczniów, rankingu uczniów wzorowych,
zdjęć  i  opisów uroczystości  szkolnych  i  poza  szkolnych,  itp)  przez  SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
im.TADEUSZA  KOŚCIUSZKI  w  RYMANIU,  w  mediach:  Internecie,  w  tym  na  stronie
internetowej Szkoły i Przedszkola, Gminy, prasie, telewizji*. 

N̶ Wyrażam zgodę / nie zgadzam się* na udostępnianie wizerunku mojego /wizerunku dziecka*
na płycie CD/DVD, bądź innych elektronicznych nośnikach danych innym osobom (rodzicom
innych dzieci*).

N̶ Wyrażam zgodę  /  nie  wyrażam zgody*  na  udostępnianie  wizerunku  mojego /  wizerunku
dziecka*  na  potrzeby  dokumentacji  i  dokumentowania  działalności  Szkoły,  realizowanej  w
celach statutowych.
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N̶ Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na zamieszczenie przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
im.  TADEUSZA  KOŚCIUSZKI  w  RYMANIU  wizerunku  mojego  /  wizerunku  dziecka*
utrwalonego  podczas  realizacji  zajęć  /  imprez*  (związanych  z  przygotowaniem  konkursu,
udziału w konkursie,  udziału w wycieczce, realizacją zadania publicznego w ramach projektu,
ogłoszenie  wyników  konkursu  oraz  osiągnięć  i  wyróżnień  uczniów,  rankingu  uczniów
wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości szkolnych i  poza szkolnych, itp.) Szkoły oraz moich
danych  /  danych  dziecka*  w  następującym  zakresie:  imię,  nazwisko,  klasa  –  na  stronie
społecznościowej w serwisie Facebook pod adresem: 

N̶ https://pl-  pl.facebook.com/pages/category/School/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Rymaniu   -
226181964143392/  w celu  promocji imprez / zajęć* statutowych Szkoły. 

          
        *Właściwe podkreślić

SZKOŁA PODSTAWOWA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w RYMANIU pragnie poinformować,
że  serwery  serwisu  Facebook  znajdują  się  w  Stanach  Zjednoczonych  Ameryki  oraz  firmach
powiązanych,  mających  siedziby  poza  Stanami  Zjednoczonymi,  gdzie  obowiązują  inne  przepisy
z  zakresu  ochrony danych osobowych,  które  w szczególności  mogą nie  zapewniać  dostatecznego
poziomu ochrony. Pani/a dane / dane dziecka mogą zostać przetransferowane przez serwis Facebook
na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  wizerunek  mój  /  wizerunek  dziecka*  będzie
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań związanych z realizacją zajęć / imprez
Szkoły i zgodnych z prawem.
Oświadczam, iż  wszystkie  podane  w  niniejszym  wniosku  informacje  są  zgodne  ze  stanem
faktycznym. 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych tj. SZKOŁY
PODSTAWOWEJ  im.  TADEUSZA  KOŚCIUSZKI  w  RYMANIU,  zamieszczonych  na  tablicach
informacyjnych i w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  prawie  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  prawie  ich
poprawiania oraz do wycofania zgody.

Rymań, dnia …................................  

……………………………………………….……
podpis rodzica/ opiekuna prawnego
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