KWESTIONARIUSZ ZAPISU DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŚSO „BLIŻEJ DZIECKA”
ROK SZKOLNY...........................................................KLASA........................................................................
EDUKACJA STACJONARNA / EDUKACJA DOMOWA* (* niepotrzebne skreślić)
DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL

NAZWISKO

IMIĘ

DRUGIE IMIĘ
MIEJSCE
URODZENIA

DATA URODZENIA

d d
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ULICA

m

m

r

r

r

r

NR:

NR MIESZKANIA:

KOD
MIEJSCOWOŚĆ
POCZTOWY
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA
(wypełnić w przypadku, kiedy jest inne od adresu zamieszkania)
ULICA

NR:

KOD
POCZTOWY

NR MIESZKANIA:

MIEJSCOWOŚĆ
DANE OSOBOWE MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI (niepotrzebne skreślić)

NAZWISKO
IMIĘ
NUMER
TELEFONU
ADRES ZAMIESZKANIA
ULICA

Adres e-mail:

NR:

NR MIESZKANIA:

KOD
MIEJSCOWOŚĆ
POCZTOWY
ADRES ZAMELDOWANIA (wypełnić w przypadku, kiedy jest inne od adresu zamieszkania)
ULICA
KOD
POCZTOWY

NR:

NR MIESZKANIA:

MIEJSCOWOŚĆ

DANE OSOBOWE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA (niepotrzebne skreślić)
NAZWISKO
IMIĘ
NUMER
Adres e-mail:
TELEFONU
ADRES ZAMIESZKANIA
ULICA

NR:

NR MIESZKANIA:

KOD
MIEJSCOWOŚĆ
POCZTOWY
ADRES ZAMELDOWANIA (wypełnić w przypadku, kiedy jest inne od adresu zamieszkania)
ULICA
NR:
NR MIESZKANIA:

KOD
POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

W
przypadku
sprawowania
nad
dzieckiem
opieki
proszę załączyć dokumenty potwierdzające prawo do tej opieki.

przez

prawnych

opiekunów,

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1.
Opieka świetlicowa:
Dotyczy wyłącznie rodziców, którzy pracują i nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem.
Dotyczy/nie dotyczy*
2.
Zdrowie
dziecka/ORZECZENIE
ZPP-P/OPINIA
ZPP-P/ORZECZENIE
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wg woli rodzica/prawnego opiekuna proszę podać istotne informacje
o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Przygotowanie przedszkolne: (Dotyczy dzieci sześcioletnich)
Oświadczam, że moje dziecko objęte jest rocznym przygotowaniem przedszkolnym, które ukończy w tym
roku szkolnym w ………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres placówki)
4.
Zgoda – oświadczenie rodziców/opiekunów na sprawdzanie czystości głowy przez pielęgniarkę
Wyrażam
/ nie wyrażam* zgody
szkolną
3.

5.

Dane szkoły rejonowej
NAZWA SZKOŁY
ADRES SZKOŁY
ULICA
KOD
POCZTOWY

NR
MIEJSCOWOŚĆ

NR TELEFONU

Deklaruję uczęszczanie / udział mojego dziecka – proszę podkreślić:
●
na lekcje religii
TAK
NIE
●
w programie dla szkół (owoce, warzywa, wyroby mleczne) – bezpłatnie
TAK
NIE
7.
Deklaracja, zobowiązania rodziców/prawnych opiekunów dziecka:
Upoważniamy do odbioru ze szkoły naszego dziecka (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa,
nr dowodu osobistego):
●
………………………………………………………..
●
…………………………………………………………
●
………………………………………………………...
6.

Oświadczam/y, iż biorę/my na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka, od momentu jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę
Zgody na przetwarzanie danych osobowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej ŚSO Bliżej Dziecka”
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego

Imię i nazwisko dziecka

1.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich lub mojego dziecka na potrzeby autoryzowanych przez szkołę
publikacji dotyczących przejawów aktywności dziecka w szkole, w celu dokumentacji oraz promocji działalności placówki.
Zgoda udzielana jest w odniesieniu do aktywności ponadprogramowych, wykraczających poza minimalne wymogi dotyczące
nauczania (które są określone przepisami i jako takie nie wymagają osobnej zgody na przetwarzanie danych osobowych).
Zgoda obejmuje wszystkie formy publikacji, w tym za pośrednictwem internetu.
Wyrażam zgodę …………………(parafka)
2.
Wyrażam zgodę - w zakresie analogicznym do określonego w ust. 1 powyżej - na przetwarzanie moich i mojego
dziecka danych osobowych obejmujących wizerunek, utrwalony na zdjęciach, nagraniach lub innymi środkami technicznymi.
Wyrażam zgodę …………………(parafka)
3.
Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych moich lub mojego dziecka (w tym wizerunku) podmiotom
mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Facebook, Google), do których transfer danych jest
konieczny ze względów technicznych dla prowadzenia szkolnego profilu na portalach społecznościowych lub kanałach w
serwisach internetowych, które umożliwiają umieszczanie, odtwarzanie, strumieniowanie, ocenianie i komentowanie
zamieszczanych tam treści.
Wyrażam zgodę …………………(parafka)
Powyższe zgody (1-3) pozostają ważne aż do ich odwołania, również po zakończeniu kształcenia dziecka w szkole.
Publikowane na podstawie zgody materiały nie mogą naruszać dóbr osobistych dzieci ani ich opiekunów, w szczególności
stawiać ich w niekorzystnym świetle lub naruszać ich godność.
4.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej:

Działając w celu wypełnienia obowiązku opisanego w art. 13 RODO, (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Niepubliczna Szkoła
Podstawowa nr 12 “Bliżej Dziecka, ul. Jagiellońska 30, 58-100 Świdnica.
2.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@kiran.pl, tel.: + 48 784382052
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a.
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zajęć;
b.
Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przepis prawa).
c.
promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów, uczestniczenia w życiu szkoły, informowaniu o wydarzeniach oraz
wspólnym cieszeniu się z osiągnięć, organizacji zajęć pozaszkolnych, konkursów, zawodów i ich dokumentowania, oraz
utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, i innych czynności przetwarzania związanych z działaniami szkoły, nie ujętych
w ust. 3 lit. a powyżej - na podstawie wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO.
4.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.:
a.
w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - zgodnie z wymogami określonymi w źródłach
prawa.
b.
w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody.
5.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, tworzenia ich
kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.
Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym przepisami prawa oraz
zaufanym podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.
7.
Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania.
8.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 lit. a, czyli związanym z wypełnieniem obowiązku
szkolnego, wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe; w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9.
Dobrowolna zgoda, wyrażona w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania osobnym oświadczeniem, może być
w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
wycofaniem. Odmowa udzielenia zgody lub jej cofnięcie skutkować może brakiem możliwości pełnego uczestniczenia w życiu
szkoły, i korzystania ze wszystkich aktywności organizowanych w szkole.
10.
W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego, w celu:
a.
zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie szkoły,
b.
ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów
i pracowników szkoły,
c.
wyjaśniania sytuacji konfliktowych
d.
ustalania sprawców nagannych zachowań, np. kradzieży, bójek, zniszczenia mienia,
e.
zmniejszenia ilości zniszczeń na terenie szkoły
11.
Obraz monitoringu jest rejestrowany i przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Oświadczam, że podane we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się do niezwłocznego
informowania o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku. Oświadczam,
że zapoznałam/zapoznałem się z harmonogramem rekrutacji, klauzulą dot. ochrony danych
osobowych i innymi informacjami dotyczącymi rekrutacji.

................................................................
data i czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna

*(niepotrzebne skreślić)

