KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego
w Malborku
Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym
1. DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)

DANE DZIECKA
Nazwisko
Imię/imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
PESEL
DANE MATKI
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Adres e-mail
DANE OJCA
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
DEKLARACJE
Nauka religii

□ TAK

□ NIE

Nauka etyki

□ TAK

□ NIE

Wychowanie do życia w rodzinie
(klasa IV i VIII)

□ TAK

□ NIE

INFORMACJA

DANE DODATKOWE
DANE DODATKOWE
Telefon kontaktowy do MATKI
Telefon kontaktowy do OJCA

□ TAK
□ NIE

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
dziecka

□ TAK
□ NIE

(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym
internetowych, związanych z życiem szkoły)

Poinformowano mnie, że:
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku, Aleja Wojska Polskiego 479 przetwarzane są dane
osobowe. Oznacza to, że Szkoła odpowiada za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi
przepisami. Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Piotr
Sypniewski. Dane przetwarzane są w celu wykonania zawartych umów, dla spełnienia obowiązków prawnych lub na
podstawie udzielonej zgody. Przetwarzane dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, innym państwom lub
organizacjom międzynarodowym. Dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny. Dane osobowe będą
przetwarzane do czasu wykonania umowy, cofnięcia zgody lub zgodnie z obowiązkiem prawnym, który określają
przepisy szczegółowe. Mam prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Można także cofnąć zgodę, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, skorzystać z prawa do przenoszenia
danych. Z tych praw mogę skorzystać, składając wniosek w sekretariacie Szkoły. Zakres każdego z tych praw oraz
sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogę skorzystać,
zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Szkołę danych oraz celu ich przetwarzania. Mam także
prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznam, że przetwarzanie danych narusza
przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku
Aleja Wojska Polskiego 479
82-200 Malbork
tel. 55 272 37 10 e-mail: sp2-malbork@wp.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iod@sypniewski.pl

Data.................................................

Podpis MATKI....................................................

Podpis OJCA......................................................

