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Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr SP1.021.8.2021.KŁ z dnia 10 lutego 2021 r. 

                                                                                                                       

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY UMOŻLIWIAJĄCY PODJĘCIE NAUKI W KLASIE 

PIERWSZEJ OGÓLOROZWOJOWEJ - SPORTOWEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PIASECZNIE  

Zwracam  się  z  prośbą  o  przyjęcie  mojego  dziecka  do  klasy  pierwszej ogólnorozwo-

jowej – sportowej w  roku  szkolnym  2021/2022.        

DANE    DZIECKA:      

1. Imiona  i  nazwisko…………………………………………………………………… 

 

2. Data  i  miejsce  urodzenia:  ………………………………………………………… 

 

3. PESEL:………………………………………………………………………………… 

 

4. Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych: 

a) ………………………………………………………………………………… 

 

b)  ………………………………………………………………………………… 

 

5. Adres  zamieszkania:   ………………………………………………………………. 

6. Telefon  kontaktowy:           

………………………………………………………………………………………… 

7. E-mail:  ………………………………………………………………………………..   

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

(czytelne  podpisy  rodziców  /  prawnych  opiekunów) 

1………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………  

. 

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka   w testach/próbie sprawnościowej  prze-

prowadzanych przez Komisję w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej ogól-

norozwojowej – sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecz-

nie. 

(czytelne  podpisy  rodziców  /  prawnych  opiekunów)  

 

1………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………… 
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Piaseczno, dn………………………………………………………………………………….                                                                                               

 

Klauzula  informacyjna  dla  uczniów  i  rodziców  –  proces  rekrutacji 

Na podstawie art. 13 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  

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Pod-

stawowa nr 1 w Piasecznie im. Józefa Piłsudskiego z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 18, 05-

500 Piaseczno tel. 22 756 22 85 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na 

adres e-mail: b.duch@obslugarodo.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Piasecznie z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 18 na podstawie: 

art.  6 ust. 1 lit c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego cią-

żącego  

na administratorze, (spełnienie obowiązku wynikającego z rozliczenia 

finansowego uczestnictwa w zajęciach i prowadzenia dokumentacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami)  

art.  6 ust. 1 lit e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi 

art  9 ust. 2 lit h przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub me-

dycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy me-

dycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecz-

nego, 

 

w związku z art. 130, 132, 137, 150, 151, 155 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.u. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  Z uwagi na konieczność 

zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej działalności, jak również realizacji Państwa 

praw dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, 

współpracującym z nami podmiotom w celu zapewnienia prawidłowej realizacji naszych 

usług, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym 

prawidłowe funkcjonowanie oraz zarządzanie Placówką. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż  

do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało będzie do placówki,  

a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres określony przepisami prawa. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wo-

bec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7.  Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 

Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

https://www.google.com/search?q=szko%C5%82a+podstawowa+nr+1+w+piasecznie+im.+j%C3%B3zefa+pi%C5%82sudskiego+%C5%9Bwi%C4%99toja%C5%84ska+piaseczno&oq=szko%C5%82a+podstawowa+nr+1+w+piase&aqs=chrome.2.0j69i57j0l2j0i22i30l6.12582j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia  

w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje od-

mową uczestnictwa w rekrutacji. 

 


