
Załącznik nr 5
do Regulaminu Rekrutacji

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 2/2015
                                                                                                                                    z dnia 15.01.2015r.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podstaw ą prawn ą danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opieku nów prawnych w celu 
rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pk t 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr  poz. 92 6 z późniejszymi zmianami), zgodnie 
z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, je żeli osoba, której dane dotycz ą, wyrazi na to 
zgod ę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy prz etwarzanie danych jest dopuszczalne, 
gdy jest to niezb ędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obo wiązku wynikaj ącego
z przepisu prawa, natomiast na podstawie  art. 27 u st. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych,
o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne,  jeżeli przepis szczególny innej ustawy 
zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody os oby, której dane dotycz ą i stwarza pełne 
gwarancje ich ochrony.
Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013  r. o zmianie ustawy o systemie o światy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.  7).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych wyra żam zgod ę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
we wniosku w celu przyj ęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016 .

Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwsz ego wyboru.

Mam świadomo ść przysługuj ącego mi prawa wgl ądu do tre ści danych oraz ich poprawiania. 
Dane podaj ę dobrowolnie.

Wyrażam zgod ę/nie wyra żam zgody *** na opublikowanie imienia i nazwiska mo jego dziecka
na tablicy ogłosze ń w szkole pierwszego wyboru, na li ście dzieci przyj ętych i li ście dzieci 
nieprzyj ętych.

Zapoznałam/zapoznałem si ę z treścią powy ższych poucze ń.

………………………………………………                                                                      …………………………………………..
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                               Podpis ojca lub opiekuna prawnego

*** niepotrzebne skreślić



POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU

PESEL dziecka: …………………………………………….

Imię/imiona dziecka: …………………………………………….….

Nazwisko dziecka: ………………………………………….

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Racławiczkach potwierdza, że przyjął wniosek o przyjęcie dziecka

do szkoły.

Racławiczki, dnia ………………………                                                   …………………………………
                                                                                                    pieczątka i podpis dyrektora


