
Warszawa, dn.     

 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego  

Zawód ojca/ opiekuna prawnego  

Tel. ojca/opiekuna:   

Kontaktowy adres e-mail:  
  

Imię i nazwisko matki/ opiekuna prawnego  

Zawód matki/ opiekuna prawnego  

Tel. matki/opiekunki:  

Kontaktowy adres e-mail:  
  

Adres zamieszkania:  

Adres zameldowania:  

Adres i nazwa szkoły rejonowej:   

Podanie 

Proszę przyjęcie:  
 

 (imiona i nazwisko dziecka) 

do klasy  w roku szkolnym   

Data i miejsce urodzenia dziecka:  

Deklaruję, że mój syn/córka, począwszy od 2. klasy będzie uczył się języka: 

 niemieckiego  hiszpańskiego 

 
 Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin regulujący pracę Szkoły oraz Statut 

 

 

 

 

 

 

 Podpis matki/ opiekuna prawnego  Podpis ojca/ opiekuna prawnego  

 

 

 



Warszawa, dnia …………………………….. 

 

 

 

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

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

(Imię i nazwisko rodzica) 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ RODZICA 

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WŁASNYCH I DZIECKA 

  

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. 

Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich:   

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

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

(Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia – rodzica)  

 

oraz mojego dziecka: 

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

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

(Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia – dziecka) 

przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 11 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie (adres: 

ul. Toruńska 23, 03-226 Warszawa) jako Administratora danych osobowych mojego dziecka [podopiecznego] 

zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do 

Szkoły.   

 Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:   

• imię i nazwisko,   

• data urodzenia,   

• adres zamieszkania, zameldowania   

• adres e-mail , 

• PESEL, 

• nr telefonu rodziców (opiekunów prawnych) 

  



Podanie v.11.2020 

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, 

ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

  

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne 

w celu rekrutacji uczniów do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Warszawie.  

2. Dane osobowe będą pozyskiwane przez upoważnionych pracowników sekretariatu.  

3. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Społeczna Szkoła 

Podstawowa nr 11 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, reprezentowana przez 

Dyrektora Szkoły. Przedstawicielami Administratora są Dyrektora Szkoły oraz Inspektor Ochrony 

Danych. Dane kontaktowe: tel. 22 811 24 16, e-mail: sekretariat@torunska.edu.pl  

4. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane organom umocowanym 

do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego.  

5. Dane będą przechowywane przez okres nauki, a następnie usunięte lub archiwizowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

6. Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

7. Rodzic ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze 

przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka.   

8. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody.  

9. Rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka.  

10. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych oraz dziecka 

przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 11 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych w tym dziecka jest 

warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły.  

  

  

  

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

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

(data, podpis rodziców) 

mailto:sekretariat@torunska.edu.pl

