Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy IV sportowej
w Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku
o profilu piłka siatkowa
Proszę o przyjęcie mojego dziecka
………………………………………………………………..ur. ……………………………………….
(imiona i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

w ……………………………………………….. nr PESEL ……………………………………………,
(miejsce urodzenia)

które uczęszcza obecnie do klasy ……… w …………………………………………………………….
(podać nazwę szkoły)

do klasy IV sportowej o profilu piłka siatkowa w Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica
w Białymstoku w roku szkolnym 2019/2020
Adres zamieszkania dziecka: ……………………………………………………………………………
(miejscowość, ulica, nr domu)

Adres zameldowania dziecka: …………………………………………………………………………..
(miejscowość, ulica, nr domu)
I. Dane rodziców/opiekunów
a) Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej …………………………………………………………
Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej ……………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………….
Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej
Telefon ……………………………………………
Adres e-mail ………………………………………
b) Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego …………………………………………………………..
Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego ……………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego :
Telefon……………………………………………
Adres e-mail………………………………………
……………………………………………….
podpis matki/prawnej opiekunki

Białystok, dnia ……………………………

……………………………………………….
podpis ojca/prawnego opiekuna

Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą przetwarzane przez
Szkołę Podstawową nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, jako administratora danych w celu
i zakresie związanym z procesem rekrutacji. Wiem, że podanie danych jest obowiązkowe, co wynika
z Ustawy-Prawo oświatowe.
.............................................................................................
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych
Podstawa prawna:
1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2006r nr 90, poz. 631 ze zm.)
2. Ustawa z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Zgodnie z art. 12, 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy:
• Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11,
15-863 Białystok
• dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem,
• dane będę przetwarzanie przez okres 6 lat
• dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom,
• kontakt z inspektorem danych osobowych: tel. 570 667 750, email: mail@dpo.bialystok.pl
• odbiorcą danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11,
15-863 Białystok, Tel.:+48 85 652 16 05, e-mail: sp26@um.bialystok.pl oraz podmioty prawnie upoważnione do dostępu do
danych
• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• dane podaję dobrowolnie
• dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
• w siedzibie szkoły jest zainstalowany system monitoringu działający całodobowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Administratorem danych osobowych w systemie monitorującym jest Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica
w Białymstoku, ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok, Tel.:+48 85 652 16 05.
Obszar kontroli monitoringu obejmuje wewnętrzny i zewnętrzny teren siedziby szkoły.

..........................................................................
(data, podpis rodziców/opiekunów prawnych)

