
Dyrektor  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

 w Tomaszowie Mazowieckim 

 

ZGŁOSZENIE  DZIECKA DO KLASY I 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 13  

Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego  

w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1  

W  TOMASZOWIE  MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 

 

I. DANE DZIECKA: 

Imiona i nazwisko dziecka 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

PESEL dziecka 

 

 

Adres zameldowania dziecka 

 

 

Adres miejsca zamieszkania dziecka 

 

 

Przedszkole, do którego uczęszczało 

dziecko 

 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH  OPIEKUNÓW DZIECKA: 

Informacje szczegółowe: 

 

Matka/ prawna opiekunka Ojciec / prawny opiekun 

Imię i nazwisko 

 

  

Adres miejsca 

zamieszkania 

  

Adres poczty 

elektronicznej 

  

Telefon kontaktowy 

 

  

Adres do korespondencji 

 

  

Miejsce pracy 

 

  

III.  Dodatkowo dołączone do deklaracji informacje o dziecku ( np. o stanie zdrowia, 

orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, zalecenia lekarskie…) 

 

Tak                                    Nie 

IV. Oświadczam, że: 

1. wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, 

2. niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 
Tomaszów Mazowiecki, dnia ……………….               ……………………………………………. 
         Czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 i art. 14* Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  

w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. J.U. Niemcewicza 50/56, zwany dalej: Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować pod adresem e-mail: 

roberturbanski@tomaszow-maz.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań 

ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 

2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych                                      

i wychowawczych w placówce. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe 

będą przetwarzane przez osoby  upoważnione do przetwarzania danych osobowych  

w tym zakresie.  

5. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa oświatowego. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do powierzonych danych osobowych,  

 sprostowania powierzonych danych osobowych,  

 usunięcia powierzonych danych osobowych,  

 ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,  

 przenoszenia powierzonych danych,  

 cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego  

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają   profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-

archiwalnymi obowiązującymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie 

Mazowieckim 

Tomaszów Mazowiecki, dnia ................................    ……………………………………………..  
                            czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 

 

                                                              


