
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że administratorem danych osobowych jest Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, mieszcząca się przy ul. Poziomkowej 11, 62-002  Suchy Las. Kontakt z naszym Inspektorem danych 
osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: daneosobowe@suchy-las.com  lub listownie pod adresem wskazanym powyżej.  
Dane przetwarzane będą w celu rekrutacji do szkoły. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 
r. poz. 59).  
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w ramach prowadzonego przez 
siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do 
tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). W przypadku gdy uczeń nie został przyjęty szkoła przechowuje jego dane 
przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie 
nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.  
Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub 
usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im 
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  
W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem nie przysługuje prawo do 
wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w 
procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.  
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 
profilowania. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest 
warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie 
poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej 
ustawy. 
 Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Rozporządzenie 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) oraz Ustawa z dnia 10.05.2018 poz. 1000 o ochronie danych 
osobowych). 

 
WNIOSEK 

(dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem SP2) 
o przyjęcie ucznia do klasy _____________________ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w  Suchym 
Lesie w roku szkolnym 2020/2021 
 
Dane osobowe ucznia: 
Nazwisko:                              Imiona: 

   
PESEL           Data i miejsce urodzenia 

             

 
Adres zameldowania ucznia: 
Ulica:                  Nr domu:        Nr lokalu: 

     
Kod pocztowy:    Miejscowość: 

   
Województwo:    Powiat:   Gmina: 

     

 
Adres zamieszkania ucznia: (jeśli jest inny niż adres zameldowania) 
Ulica:                  Nr domu:        Nr lokalu: 

     
Kod pocztowy:    Miejscowość: 

   
Województwo:    Powiat:   Gmina: 

     

 
 
 
 
 
 
 



Dane rodziców: 
- Matka (opiekunka prawna) imię i nazwisko:  Adres zamieszkania (jeśli inny niż adres ucznia): 

   
Telefon:  e-mail:  

- Ojciec (opiekun prawny) imię i nazwisko:   Adres zamieszkania (jeśli inny niż adres ucznia): 

   
Telefon:  e-mail:  

 
Oświadczam że: 

− podane dane są zgodne ze stanem faktycznym, 
− jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych wynikającej z Kodeksu 

karnego Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 

………………………………………………………….     …………………………………………………………… 
                   Miejscowość, data               Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 


