
ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE KANDYDATA Z OBWODU 

 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GDYNI 

Rok szkolny 2020/2021 

 

klasa……… 

Dane osobowe ucznia: 

Nazwisko  

Imię/ imiona   

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL            

Nr paszportu * 

( w przypadku braku numeru PESEL- seria 

i nr paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość) 

 

 

 

Dane rodziców/ prawnych opiekunów 

Imiona i nazwiska: rodziców/ opiekunów 

prawnych dziecka 

Matka  

Ojciec  

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców/ opiekunów prawnych 

dziecka 

Matka  

telefon 

kom. 
 

e-mail 
 

Ojciec  

telefon 

kom. 

 

e-mail  

 

Dodatkowe informacje o dziecku 

(np. orzeczenia, opinie PPP, wyroki sądu dotyczące tytułu do prawnej opieki nad dzieckiem ) 

 



 

UWAGA!! 

1. Teren szkoły objęty jest monitoringiem wizyjnym. 

2. W procesie rekrutacyjnym komisja może poprosić o przedstawienie do wglądu aktu 

urodzenia, a w przypadku zapisania dziecka do klasy innej niż I także świadectwa 

ukończenia poprzedniej klasy. 

3. Prosimy o dołączenie 1 zdjęcia legitymacyjnego. 

 

4. WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE NIETYPOWEJ SYTUACJI 

RODZINNEJ LUB ZDROWOTNEJ DZIECKA PROSZĘ ZGŁASZAĆ DROGĄ 

MAILOWĄ DO DYREKTORA SZKOŁY W TRAKCIE TERMINU REKRUTACJI. 

 

Pouczenie:  

1. Informujemy, że zgodnie z art. 150 oraz 151 Prawo Oświatowe, dane zawarte w 

zgłoszeniu są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, który ciąży na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z powyższym nie musimy 

pozyskiwać Państwa zgody na przetwarzanie danych zawartych w tym dokumencie. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz załącznikach do 

zgłoszenia jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..     ……………………………. 

data i podpis rodzica/ opiekuna    data i podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Podstawa prawna: 

1 Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). 

2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 149; 150; 155 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 

 z późn. zm.); 

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  

i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1591) 

 

Informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła 

Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni. ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia,  

tel.: (58) 624 04 07,  sekretariat@sp12gdynia.edu.pl  
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Aleksandra Nodzyńska, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: iod.edu@gdynia.pl  korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni. Al. Marszałka 

Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.  

3. Celem zbierania danych jest:  

a)   rekrutacja dzieci  w szkole,  

b)  wypełnianie statutowych zadań szkoły w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. 

art. .6 ust. 1 lit. c);  art. 9 ust. 2 lit. a). 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane: 

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do szkoły oraz udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom szkoły, 

b) szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku szkolnego, 

c) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych. 

5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.  

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych . 

8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. przez 

okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres 

przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów. 

9. W przypadku dzieci które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji, 

chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem. 

10. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora 

Danych Osobowych wniosek o:  

a) sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,  

b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej, 

c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych,     

d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych). 

11. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać 

Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją 

ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych a zwłaszcza dla wypełniania statutowych 

zobowiązań szkoły wobec Pani/Pana dziecka.  

12. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej. 

13. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana   

dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 

 

  

…………………………..    ……………………………. 

data i podpis rodzica/ opiekuna   data i podpis rodzica/ opiekuna 

 

mailto:sekretariat@sp12gdynia.edu.pl
mailto:iod.edu@gdynia.pl


OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

 

Adres miejsca zamieszkania 

kandydata 

Kod pocztowy 

 

Miejscowość 

 

Ulica 

 

Numer domu/ numer mieszkania 

 

Adres miejsca zamieszkania 

rodziców /opiekunów 

prawnych/ kandydata 

Matki /opiekun prawny / 

Kod pocztowy 

 

Miejscowość 

 

Ulica 

 

Numer domu/ numer mieszkania 

 

Ojca / opiekun prawny/ 

Kod pocztowy 

 

Miejscowość 

 

Ulica 

 

Numer domu/ numer mieszkania 

 

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

 

1. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

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

(podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                 (podpis ojca lub opiekuna prawnego)                                                                                                                                   

 

 


