Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
tel. /fax /85/ 679 38 80 www.sp12bialystok.pl

Białystok, dnia…………………..
Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 12
im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku

WNIOSEK

DO KLASY IV SPORTOWEJ
Zwracam się z prośbą o przyjęcie córki/syna……………………………………………………
(imię/imiona i nazwisko)
do oddziału sportowego o profilu gimnastyka artystyczna + lekkoatletyka* / piłka siatkowa* na rok
szkolny 2020/2021.
……………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

Dane dziecka
PESEL

Imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Drugie imię

Nazwisko

Adres zamieszkania dziecka
Ulica

Kod

Województwo

Nr domu

Miejscowość

Powiat

Gmina

Dane rodziców/opiekunów prawnych
Dane matki /prawnej opiekunki dziecka

Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka

Imię

Imię

Telefon kontaktowy

Nazwisko (obecne)

Telefon kontaktowy

Nazwisko

Nr lokalu

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
tel. /fax /85/ 679 38 80 www.sp12bialystok.pl

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych z niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do
oddziału w szkole podstawowej. Nadto w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych
przedszkolu/szkole podstawowej oraz organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie
związanym z procesem kształcenia i przetwarzania tych danych przez te przedmioty. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie
danych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych
osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwej szkoły podstawowej.
Data przyjęcia zgłoszenia

Podpis rodzica/opiekuna

(wypełnia placówka)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera, ul. Komisji
Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok
2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sp12.bialystok.pl
Data przyjęcia zgłoszenia

(wypełnia placówka)

*niepotrzebne skreślić

Podpis rodzica/opiekuna

