ul. ks. bp T. Wilczyńskiego 62
24-200 Bełżyce pow. Lublin woj. Lubelskie NIP 717-12-39-869
Tel./fax (081) 517-24-00
e-mail: zs1@belzyce.edu.pl
http://www..belzyce.edu.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do
*oddziału przedszkolnego
*klasy …………………………………….. szkoły podstawowej
Data przyjęcia karty zgłoszenia:
dzień

- miesiąc - rok

Dane osobowe dziecka
Nazwisko
Imię/ imiona

Data
i miejsce
urodzenia
Dziecko mieszka:

PESEL:
z rodzicami / prawnymi opiekunami*
tylko z matką/ prawnym opiekunem*
tylko z ojcem/ prawnym opiekunem*

Adres stałego meldunku
dziecka**
Dane
Imię / imiona

Dane rodziców/opiekunów*
matki/opiekunki*
ojca/opiekuna*

Nazwisko/
nazwiska
Adres
zamieszkania
Telefon
kontaktowy
Nazwa i adres
zakładu pracy
Informacje dodatkowe
Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi:

…………km

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii

Tak *

Nie *

Czy dziecko będzie korzystało ze stałej opieki w świetlicy szkolnej?

Tak *

Nie *

Czy dziecko uczęszczało do przedszkola w wieku 5 lat?

Tak *

Nie *

Czy dziecko było badane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?

Tak *

Nie *

* niepotrzebne skreślić
** należy przedstawić poświadczenie meldunku tymczasowego

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem
faktycznym.
Bełżyce, dnia ............................

…………………………………………..........
Czytelny podpis rodziców / opiekunów

I N F O R MA C J E D O T Y C Z Ą C E P R Z E T W A R Z A N I A D A N Y C H
1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul. Wilczyńskiego 62 ,
e-mail. zs1@belzyce.edu.pl, tel./fax 81 51724 00.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mai. iodo@belzyce.pl .
3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego (Dz.U. 2018
poz. 996 ze zm.), w tym w szczególności Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646)- szkolny
rejestr przetwarzania danych.
4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły, w tym w celu umożliwienia korzystania z
systemu dziennika elektronicznego.
5. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutową działalność, które
przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administratora. Przykładem takiego podmiotu jest dostawca systemu
dziennika elektronicznego.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych
dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji (zazwyczaj 5 lat od
zakończenia roku szkolnego, w którym uczeń opuścił szkołę).
8. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia
2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
9. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. do ograniczenia przetwarzania danych,
d. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku / wizerunku
mojego dziecka ….……………………………………….…….., utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w
tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez : Szkołę Podstawową nr 1 w Bełżycach w celu: realizacji
działań statutowych szkoły.

2.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3.

Dla potrzeb jak w pkt. 1 mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby opisane w pkt.1.

4.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w internecie oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych szkoły. Mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka
nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych
/ dóbr osobistych mojego dziecka.

5.

Zapoznałem/am się z treścią karty informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania moich danych
osobowych i danych osobowych mojego dziecka oraz prawie dostępu do treści tych danych osobowych i prawie
ich sprostowania.

………………….………………………………………………………………….
data i podpis czytelny

