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...........................................................                                                         Dawidy Bankowe  2020-05-08 

 
                        Imię i nazwisko  
Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
 

 Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka  
 

 
POTWIERDZENIE WOLI  ZAPISU I UCZĘSZCZANIA  DZIECKA 

 do  ZSP W ŁADACH  
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Ks. J. Poniatowskiego  

                                                                               
Potwierdzam wolę zapisu i uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej im. Ks.J.Poniatowskiego, do której zostało 
zakwalifikowane do przyjęcia na r. szk. 2020/2021 
 

 
I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA                                                       Chłopiec                             Dziewczynka 
 

Imię  
 

 Drugie imię  

 
Nazwisko  
 

PESEL dziecka 
w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu 

 lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

           

 
Data ...............................       …………………………             …………………    lub  ………………………………..……… 

                                              podpis matki                         podpis ojca                                       / opiekunów prawnych / 

 

Dodatkowe informacje organizacyjne : 

 Na podstawie art.30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U.  z 2019 r.. poz.1148 z późn.zm) oraz wydanego uszczegółowienia 
realizacji celu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
( Dz. U. poz 493, z późn. zm.)  
 

Proszę o podanie poniższych danych niezbędnych do realizacji celów dydaktycznych placówki na wypadek zaistnienia konieczności 
wprowadzenia edukacji uczniów  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość : 

 

 
Czy w miejscu zamieszkania dziecko ma umożliwiony  
swobodny dostęp do Internetu :                                                

 
                  Tak                                 Nie  
 

Posiadane łącze, z którego korzysta dziecko w dostępie do 
zasobów Internetu spełnia wymienione parametry : 

• jest łączem 
szerokopasmowym  o minimum prędkości 20Mb/s 

  
                  Tak                                 Nie  

Czy dziecko w przypadku wprowadzenia tymczasowej  pracy 
zdalnej w wypadku sytuacji szczególnej, będzie 
dysponowało swobodnie odrębnym komputerem/ 
notebookiem lub laptopem 

 
                   Tak                                 Nie 

Proszę o potwierdzenie, czy komputer na wyposażeniu 
dziecka spełnia wymienione parametry techniczne : 

• kamera HD ( wbudowana lub dołączona USB) 

• słuchawki z mikrofonem 

• pamięć RAM 8 GB 

• system operacyjny Windows10 
 

 
 
 
                   Tak                                 Nie 

 
Data ...............................       …………………………             …………………    lub  ………………………………..……… 

                                              podpis matki                         podpis ojca                                       / opiekunów prawnych / 
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) 
 
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r  w sprawie ochrony danych osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne   
(Dz.U z 2018r poz. 1000 uprzejmie  informujemy iż:  

• Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w 
Ładach. W przypadku pytań dot. procesu przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z 
wyznaczonym w placówce   Inspektorem Danych Osobowych pisząc na adres iod@cdkp.pl lub składając swoje pytanie 
bezpośrednio w sekretariacie placówki. 

• Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa  
oświatowego z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji rekrutacji i statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i 
wychowawczych w placówce -  nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

• Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o art. 158 
ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2019 poz.1148 z póź.zm.) w myśl przesłanki zawartej w art.6 ust.1 
lit.c RODO 

• Dane osobowe będą przekazywane tylko i wyłącznie uprawnionym instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa.  

• Administrator nie przetwarza danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane  podejmowanie decyzji , w tym profilowanie. 

• Administrator nie przekazuje żadnych danych do podmiotów z poza EOG. 

• Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące obsługę placówki w oparciu o zawarte stosowne umów z administratorem 
danych ( w tym usługi IT, dziennik elektroniczny ) oraz uprawnione osoby po stronie organu prowadzącego. 

• Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania statutowych lub zada szczególnych  
w związku z którymi zostały zebrane –  rekrutacja oraz zapewnienie ciągłości celów dydaktycznych w pracy zdalnej. 
Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych w okresie prawnie 
wymaganym od Administratora danych. Szczegółowe okresy przetwarzania zostały zdefiniowane w instrukcji kancelaryjnej 
dostępnej w sekretariacie placówki. 

• Podanie powyższych informacji w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymaganiem ustawowym. 
W momencie uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do ich podania . Niepodanie powyższych danych 
skutkuje niemożliwością realizowania określonych zadań względem  

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo do 
przeniesienia danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 
przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, 
a także skontaktowania się z naszym Inspektorem Danych Osobowych w celu otrzymania stosownych i wyczerpujących wyjaśnień 
dotyczących celu i sposobów bezpiecznego ich przetwarzania.                                                             

 

Oświadczam, że się zapoznałem z przedłożoną klauzulą informacyjną 

 

 

 

 
 

Data ...............................                            …………………………                       …………………    lub     ……………………… 
                                                             podpis matki                                                podpis ojca                              / opiekunów prawnych / 
            

 

mailto:iod@cdkp.pl

