* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej klasy

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
DO KLASY PIERWSZEJ / CZWARTEJ *
SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MTE
NA ROK SZKOLNY 2021/ 2022
Imię i nazwisko kandydata: ...................................................................................................
Data urodzenia:
ADRES ZAMIESZKANIA: ...................................................................................................
..............................................................................................................................................
Kontakt do rodziców/ opiekunów:
Matka:

................................................................................................................................

Ojciec: .................................................................................................................................
Adres e-mail rodziców / opiekunów do kontaktów ze szkołą:
Matka: .................................................................................................................................
Ojciec: ……………………………………………………………………………………………….

Placówka szkolna lub przedszkolna, do której obecnie uczęszcza kandydat:

Dodatkowe informacje:

Dziecko posiada zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

□ TAK

□ NIE

□ JEST W TRAKCIE DIAGNOZY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Społeczną Szkołę Podstawową Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Milanówku podanych przeze
mnie danych osobowych w celach rekrutacyjnych do Społecznej Szkoły Podstawowej MTE zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

………………………………………………
(czytelny podpis rodzica / opiekuna)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego
Towarzystwa Edukacyjnego (MTE), adres: Brzozowa 1a, 05-822 Milanówek.
2) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@brzozowa.pl.
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanym z rozpatrzeniem i
realizacją zgłoszenia przyjęcia do Szkoły. Państwa dane osobowe są przetwarzane na
podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe.
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.
kancelarią prawną, doradcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj.
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe oraz zgodnie z obowiązującym w Szkole obiegiem dokumentów.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w/w celów.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
a.

………………………………………………
(czytelny podpis rodzica / opiekuna)

