
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego 

w Międzyzdrojach na rok szkolny 2021/2022 
 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w  Międzyzdrojach. 

 

Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym 

 
DANE DZIECKA 

 

Dane osobowe dziecka 
Imię     Drugie imię    Nazwisko  

 

 

PESEL    

 

 

Data urodzenia            Miejsce urodzenia  

 

 

 

Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania 
Ulica       nr domu  nr lokalu 

 

 

Kod     Miejscowość 

 

 

Województwo           Powiat       Gmina 

 

 

 

Adres zamieszkania dziecka 
Ulica           nr domu      nr lokal           tel. stacjonarny 

 

 

Kod    Miejscowość 

 

 

Województwo           Powiat       Gmina 

 

 

 

Dane rodziców/opiekunów: 
Imię                           Nazwisko                 Telefon (matki) 

 

 

Imię                           Nazwisko                 Telefon (ojca)  

 

 

 

Wypełnia rodzic, którego dziecko zameldowane jest poza obwodem szkoły 

 

Dane o macierzystej szkole obwodowej 

 

Pełna nazwa szkoły podstawowej 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

- przestrzegania postanowień statutu szkoły 

- podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach 

- uczestniczenia w zebraniach rodziców 

 

 

…………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów) 

 

  

 

  

      

       

           

   

 

   

 

   

      

 



Wypełniając obowiązek informacyjny na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prosimy o zapoznanie się z klauzulą 
informacyjną zamieszczoną na stronie www.sp1.com.pl lub wywieszoną na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach. 

 

 

OŚWIADCZENIE: 

 

Mój syn / córka/…………………………….będzie ( nie będzie ) uczestniczył /-ła/ w lekcjach 

religii 

 

*Niepotrzebne skreślić 

……………………………………....... 

     data i czytelny podpis rodziców 

( prawnych opiekunów) 

 

 

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych 

okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

 

 

……………………………………....... 

      data i czytelny podpis rodziców 

( prawnych opiekunów) 

 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych własnych i  dziecka 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r.  

nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bolesława Chrobrego  

w Międzyzdrojach dla potrzeb działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. 

 

……………………………………....... 

      data i czytelny podpis rodziców 

( prawnych opiekunów) 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………………….….. zarejestrowanego podczas jego pobytu w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, w szczególności podczas uroczystości i zabaw, zajęć dydaktycznych, 

realizacji projektów Erasmus+, a także wycieczek. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć i filmów na stronie placówki, 

profilach szkoły na portalu Facebook, kanale w serwisie YouTube w celu promowania działalności szkoły  

oraz osiągnięć i umiejętności dziecka. 

……………………………………....... 

       data i czytelny podpis rodziców 

( prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

                  DECYZJA  DYREKTORA  O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY 

 

                                                   POZYTYWNA / NEGATYWNA 

 

 

 

 

             ................................................. 
              /pieczęć i podpis dyrektora/ 
 

 

 

 

 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………..……….  
    

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

będąc rodzicem/opiekunem
*
 prawnym dziecka …………………………………………………………………………..……….  

       
(imię i nazwisko dziecka) 

wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Bolesława 

Chrobrego w Międzyzdrojach nw. kategorii danych osobowych, dziecka tj.: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

1. Imię i nazwisko 
2. Wizerunek 

w zakresie niezbędnym dla realizacji nw. celów. Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało  

mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej dla mnie formie i zrozumiałam (em) treść udzielonej mi informacji 

odnoszącej się do przetwarzania  danych osobowych dziecka   

1. Upublicznienie imienia i nazwiska dziecka na terenie Szkoły celem promocji osiągniętych przez nie rezultatów 

oraz jego prac. 

 …………………………………………………… 

         Data i czytelny podpis  osoby wyrażającej zgodę 

2. Upublicznienie imienia i nazwiska dziecka na terenie Szkoły celem jednoznacznego przypisania 

wykorzystywanych środków higieny osobistej i miejsc na przechowywanie odzieży. 

 

 …………………………………………………… 

       Data i czytelny podpis  osoby wyrażającej zgodę 

3. Upublicznienia wizerunku dziecka na terenie Szkoły w celu promocji jego osiągnięć w ramach przedsięwzięć 

dydaktycznych organizowanych przez Szkołę na jej terenie.  

 

.…………………………………………………… 

        Data i czytelny podpis  osoby wyrażającej zgodę 

4. Upublicznienia wizerunku dziecka w mediach w celu promocji jego osiągnięć w ramach przedsięwzięć 

dydaktycznych organizowanych przez Szkołę.  

 

.…………………………………………………… 

        Data i czytelny podpis  osoby wyrażającej zgodę 

 

5. Upublicznienie imienia i nazwiska dziecka w mediach w celu promocji jego osiągnięć w ramach przedsięwzięć 

dydaktycznych organizowanych przez Szkołę. 

 

 …………………………………………………… 

               Data i czytelny podpis  osoby wyrażającej zgodę 

* - niepotrzebne skreślić 

Informacja dla rodzica/opiekuna prawnego podpisującego zgodę  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 



Wypełniając obowiązek informacyjny na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prosimy o zapoznanie się z klauzulą 
informacyjną zamieszczoną na stronie www.sp1.com.pl lub wywieszoną na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach. 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach z siedzibą przy ul. Leśnej 17,  72-500 Międzyzdroje 

(dalej: Szkoła). Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem  91 328 06 11, na adres  

e-mail: sp1mz@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: 

iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów: 

Ad.1. Upublicznienia imienia i nazwiska dziecka, które będzie zamieszczane pod jego pracami na terenie jednostki  

lub w kontekście jego pozytywnych osiągnięć i wyników. 

Ad.2. Upublicznienie imienia i nazwiska w celu jednoznacznego przypisania miejsca przechowywania odzieży, środków 

higieny osobistej innego wyposażenia mającego indywidualny charakter. 

Ad. 3. Upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć zamieszczanych na tablicach informujących znajdujących się na terenie 

Szkoły promujących osiągnięcia dziecka lub jego uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych organizowanych na terenie 

jednostki. 

Ad. 4. Upublicznienie wizerunku dziecka (zdjęcia) w mediach w związku z promocją jego osoby w związku z wynikami  

lub uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Szkołę (np. strona internetowa placówki). 

Ad. 5. Upublicznienie imienia i nazwiska w związku z promocją w mediach prac dziecka, bądź informacji o jego 

uczestnictwie w przedsięwzięciach dydaktycznych organizowanych przez Szkołę. 

Dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a 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 „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), czyli Pani/Pana zgody 

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami danych Pani/Pana  danych osobowych będą: 

Ad. 1. Wszystkie osoby mogące przebywać na terenie Szkoły. 

Ad. 2 Wszystkie osoby mogące przebywać na terenie Szkoły. 

Ad. 3. Wszystkie osoby mogące przebywać na terenie Szkoły. 

Ad. 4. Wszystkie osoby korzystające z mediów, w których nastąpi upublicznienie wizerunku Pani/Pana dziecka. 

Ad. 5. Wszystkie osoby korzystające z mediów, w których nastąpi upublicznienie imienia i nazwiska Pani/Pana dziecka. 

Ponadto w odniesieniu do wszystkich wskazanych celów, odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą 

jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania 

administratora oraz jednostki i organy administracji publicznej mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana 

informacji.   

Okres przechowywania danych. 

Dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług edukacyjnych przez Szkołę na rzecz Pani/Pana dziecka  

lub do momentu wycofania zgody.  

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do wycofania zgody  
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00 - 193 Warszawa. 
Informacja o wymogu podania danych.  

Podanie przez Panią/Pana danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak zgody odnośnie 

celów określonych w pkt. 1, 3, 4, 5 uniemożliwi promocję osiągnięć dziecka, a w odniesieniu do pkt. 2 uniemożliwi 

podpisanie imieniem i nazwiskiem szafki ubraniowej oraz przyborów higieny osobistej (np. szczoteczki i kubeczka do mycia 

zębów).  
 

about:blank

