
 
Kwestionariusz osobowy dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy…………………….. 

 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie  2022/2023 

 

Dane osobowe  
PESEL            
 

W przypadku braku  PESEL  proszę wpisać serię i numer paszportu 
 lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

Data i miejsce 

urodzenia 

 

 

Imiona i nazwiska 

rodziców/ prawnych opiekunów dziecka 

 

Matka: 

 

Ojciec: 

 

Numery telefonów i e-mail rodziców / prawnych opiekunów 
 

Matka 
 

Ojciec 

 

Numer telefonu 

 
 

Numer telefonu 
 

 

Adres e-mail 

 
 

Adres e-mail 
 

  

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka, rodziców dziecka/opiekunów prawnych 

( miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy) 

  

Adres miejsca zameldowania dziecka……..……………………………………..…………………… 
 

Adres miejsca zamieszkania dziecka……………………………………………………….…………. 
 

Adres miejsca zamieszkania rodziców………………………………………………………………... 

 ( prawnych opiekunów )      

        ………………………………………….. 
         Podpisy rodziców  /prawnych opiekunów 

Inne informacje o dziecku 

Czy dziecko posiada: 

- opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?  TAK  NIE 

- opinie/orzeczenie lekarskie / specjalistyczne?  TAK  NIE  

Czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii ?                                  TAK  NIE 

Czy dziecko będzie korzystać z dowozu w roku szkolnym ?                 TAK  NIE 
 

Upoważniam do odbioru dziecka następujące osoby ( imię , nazwisko, numer telefonu) 

 

 

1………………………………………………………………………………………..………….….. 
   

2. ………………………………………………………………………………………..……….…… 

 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się 

niezwłocznie powiadomić szkołę o wszelkich zmianach informacji zawartych w kwestionariuszu. 
 

                  
                                                   

Kłodawa,  ……………………………...        ……………………………………………      

                       Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

 



KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 

1.Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie, ul. Kościelna 15,62-650 Kłodawa  

(adres e-mail:klodawa1@wp.pl ; nr tel.:63 27 30 380).  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem  

e-mail: inspektor@cbi24.pl; nr tel.:575 002 176  

3. Celem przetwarzania jest rekrutacja (art. 130 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe tj. Dz. U. z 2020r. poz.910), 

realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz 

wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:  

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;  

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

- aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem 

ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością 

przyjęcia dziecka do  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie ( dotyczy również oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie); 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych 

osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo 

państwa członkowskiego.  

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. VULCAN, SIOEO, obsługa 

informatyczna. 

6. Listy kandydatów przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu 

 w siedzibie administratora, jak również na stronie internetowej administratora. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do 

archiwizacji tj. przez okres 5 lat ( dane kandydatów nieprzyjętych  zgromadzone celem postępowania rekrutacyjnego 

przechowywane są przez okres roku).  

8. Ma Pan/Pani prawo:  

- dostępu do swoich danych osobowych;  

- sprostowania nieprawidłowych danych;  

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;  

- żądania ograniczenia przetwarzania danych.  

9.Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.  
 

*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). 

             

  ______________________ 

            (data i podpis) 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych- w tym nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie 

 

wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego dziecka …………………………………………………………………….,  

przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie   

- w celu i zakresie niezbędnym do: 

 publikacji jego wyników, osiągnięć i prac  na stronie internetowej szkoły, w kronice  szkolnej, ściennych gablotach 

i tablicach 

 organizacji konkursów, zawodów sportowych oraz innych uroczystości szkolnych 

 zorganizowania wycieczek szkolnych .Zgoda ma charakter dobrowolny. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem 

możliwości udziału w wycieczce. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania ,którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 udziału w imprezach sportowo- rekreacyjnych organizowanych przez szkołę 

 publikacji w audycjach telewizyjnych, audycjach radiowych, wydawnictwach i w materiałach  promocyjnych  

 w związku z uczestnictwem w imprezach sportowo-rekreacyjnych, na stronie internetowej szkoły -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). 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana. 

 

________________________ 

              (data i podpis) 

 


