
Wniosek o przyjęcie dziecka 
do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

na rok szkolny 2022/2023 
 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 
 

PESEL 
 

Imię* 
 

Nazwisko* Data urodzenia* 
 

Miejsce urodzenia 
 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 

Województwo* Powiat* 
 

Gmina* Miejscowość* 
 

Ulica Dzielnica* 
 

Nr domu/ nr mieszkania Kod pocztowy* 
 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy 
zakreślić odpowiedź) 

Nr orzeczenia 

 

 
TAK NIE 

Poradnia, która podała 

orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

 

Typ orzeczenia (rodzaj 

niepełnosprawności) 

 

Dodatkowe informacje o 

dziecku 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

 
Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Imię* 

Nazwisko* 

 

Rodzic 

 
Opiekun 
prawny 

 
Nie udzieli 
informacji 

 
Drugie imię* 

 

Nie żyje 

 

Nieznany 
Rodzic 
mieszka za 
granicą 

 

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
 

Województwo* Powiat* 
 

Gmina* Miejscowość* 
 

Ulica Dzielnica* 
 

Nr domu/ nr mieszkania Kod pocztowy* 
 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
 

Telefon dom/komórka* 

Adres e-mail** 

Data złożenia wniosku: Sposób dostarczenia wniosku: 



 

*oznaczone pola wymagane 
** adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w przypadku zagubienia oraz poinformowania o wynikach kwalifikacji. Nadawca 
informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata. 

 
 

4 .Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. 
Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, 
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie: 
1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62- 
035 Kórnik, 
2) email: sekretariat@sp1kornik.pl 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 
na adres Administratora: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub 
email: iod@sp1kornik.pl 
2. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dziecka przetwarzane są na podstawie Art. 6. lit e) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) 
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe Art. 133) 
3. Przetwarzaniu podlegają następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 
braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; imiona i nazwiska rodziców 
kandydata, adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców 
kandydata, o ile je posiadają. 
Dane te są przetwarzane w systemach informatycznych jak i poza systemami informatycznymi (w formie papierowej) 
4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe 
Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa Dziecka udostępniamy: 
- nauczycielom szkoły, organowi prowadzącemu. 
5. Przekazywanie danych do państw trzecich 
Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dziecka do 
odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych. 
6. Zebrane dane dane przechowywane są przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a po jej zakończeniu przez czas 
przewidziany na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Dane osobowe kandydatów przyjętych do szkoły, przechowywane 
będą przez czas nauki w szkole. 
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: 
1) pocztę tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, 

2) email: sekretariat@sp1kornik.pl 
8. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka zostały pozyskane w trakcie procesu rekrutacji do szkoły, 
9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje 
Rodzic 

Nieznany mieszka 
za granicą 

Imię* Drugie imię* 
 

Nazwisko* 

 
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo* Powiat* 

Gmina* Miejscowość* 

Ulica Dzielnica* 

Nr domu/ nr mieszkania Kod pocztowy* 

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon dom/komórka* 

Adres e-mail** 

mailto:sekretariat@sp1kornik.pl
mailto:iod@sp1kornik.pl
mailto:sekretariat@sp1kornik.pl


10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególności poprzez wprowadzenie 
odpowiednich polityk ochrony danych. 

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym Zgłoszeniu dane zgodne są ze stanem faktycznym. Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

...................., dnia ............................ ........................................................... 
(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 

Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły 

 
 

Data: ................................ 

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

(podpis dyrektora szkoły) 


