
Pieczęć szkoły                                                                                         Data złożenia wniosku 
 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 39 
 
Dane osobowe ucznia: 
 
Nazwisko  
Imię  
Drugie imię  
Data i miejsce urodzenia  
PESEL:             

 
 

Adres  zamieszkania zameldowania 
Województwo   
Gmina   
ulica /nr domu, nr mieszkania/   
kod pocztowy   
miejscowość   
obywatelstwo  

 

 
Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) 

▪ matka: .................................................. 
 

Adres: zamieszkania zameldowania 
Województwo   
Gmina   
ulica /nr domu, nr mieszkania/   
kod pocztowy   
miejscowość   
telefon  email  
zawód wykonywany i miejsce pracy:  
 

telefon: 
 

 
▪ ojciec: ......................................... 

 
Adres: zamieszkania zameldowania 
Województwo   
Gmina   
ulica /nr domu, nr mieszkania/   
kod pocztowy   
miejscowość   
telefon  email  
zawód wykonywany i miejsce pracy:  
 

telefon: 
 



Klasa IV – ogólnodostępna 
WYBÓR KLASY IV    

Klasa DSD  
Klasa ogólna  
Wybór drugiego języka (dotyczy klasy ogólnej):  

Język niemiecki  
Język hiszpański  

 
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 2016r. nr 119/1 – (zw. 
RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych moich  i  mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 39 imieniem Bartosza 
Głowackiego w Krakowie. 
 
 
 
…………………………………………….                                                     …………………………………………….. 
        
 Data,  podpis matki / opiekuna prawnego                           i/lub                         Data, podpis ojca / opiekuna prawnego  

 
 

 
 
 
 
 

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest dobrowolne, ale 
niezbędne w realizacji celów statutowych Szkoły. 

2. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Szkoła Podstawowa  nr 39 z 
siedzibą w Krakowie. 

3. W sprawach związanych z danymi rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych – e-mail: inspektor3@mjo.krakow.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 uczęszczania dziecka do Szkoły. 
6. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania. 
7. Rodzic/opiekun prawny 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/opiekun prawny ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka. 
10. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych oraz 

dziecka przez Szkołę do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych w tym dziecka jest warunkiem 

realizacji celów opisanych na wstępie. 
 

 
 
 
 


