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Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej 
 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce 
ul. J. Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka 

 
 Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, która ze względu na 
zamieszkanie znajduje się w obwodzie w/w szkoły. 
 
Dane kandydata i rodziców 

1 Imię i nazwisko kandydata  

2 Data urodzenia kandydata  

3 Numer PESEL kandydata, 
a w przypadku braku numeru PESEL - serię i 
numer paszportu lub innego dokumentu  
potwierdzającego tożsamość 

 

4 Imiona i nazwiska rodziców kandydata Matki  

Ojca  

5 Adres  poczty  elektronicznej  
i  numery  telefonów 
rodziców kandydata 
- o  ile  je  posiadają 

 
Matki 

 

 

Ojca 
 

 

 
Wieliczka, ………………..         1) …….........……………… 2) …..….......………………   
                         dnia                             Czytelne podpisy rodziców/prawnych  opiekunów  

 
Oświadczam, iż miejsce zamieszkania rodziców kandydata i kandydata są 
następujące: 

Miejsce zamieszkania rodziców kandydata 

Miejscowość  

Ulica  nr domu  

kod pocztowy  nr mieszkania  

Miejsce zamieszkania kandydata 

Miejscowość  

Ulica  nr domu  

kod pocztowy  nr mieszkania  

 
Wieliczka, ………………..         1) …….........……………… 2) …..….......………………   
                         dnia                             Czytelne podpisy rodziców/prawnych  opiekunów  
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o 
miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.  
 
Wieliczka, ………………..         1) …….........……………… 2) …..….......………………   
                         dnia                             Czytelne podpisy rodziców/prawnych  opiekunów  
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Klauzula informacyjna 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO” zwracamy się z prośbą o 
zapoznanie się z następującymi informacjami: 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego w Wieliczce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka, 
sekretariat@sp1.wieliczka.eu tel:/fax: 12 2783788,  
2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego w Wieliczce jest Pan Tomasz Więckowski, kontaktu adres e-mail 
iod2@synergiaconsulting.pl lub tel:(+48) 693 337 954 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, innych przepisów wykonawczych – art. 6 lit. c) 
RODO, 
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy 
publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe, 
niezależnie od tego, czy są stroną trzecią. Podmiotami upoważnionymi do odbioru 
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa są w 
szczególności: Organ prowadzący, Organ Nadzoru Pedagogicznego, Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Sądy. 
5. Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa, 
będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny 
wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u 
Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 
6. Zgodnie z przepisami RODO każdej osobie przysługuje prawo dostępu do 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych 
osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
7. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Biuro Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 
międzynarodowej. 
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter 
obowiązkowy w przypadku realizacji zadań wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji 
zadań wynikających z w/w przepisów. 
10. Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały 
zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 
 
Wieliczka, ………………..         1) …….........……………… 2) …..….......………………   
                         dnia                             Czytelne podpisy rodziców/prawnych  opiekunów 
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