
 

KARTA ZAPISU DZIECKA  
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII KOWNACKIEJ W ŁOMIANKACH 

 

DANE DZIECKA: 

Nazwisko …………………………………… 

Pierwsze imię …………………………………Drugie imię ……………………………….… 

Do klasy: ………., od ……………………….. 

PESEL ……………………………………….. 

Data urodzenia ……………………………….  

Miejsce ………………………………………. Województwo ………………………………... 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….. 

Adres zameldowania ………………………………………………………………………….... 

Nazwa szkoły rejonowej (zgodnej z miejscem zameldowania dziecka): 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa szkoły, do której dziecko poprzednio uczęszczało: 

…………………………………………………………………………………………………... 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 
 

Ojciec/ opiekun prawny ………………………………………………………………………... 

Tel. ……………………………….., e mail ………………………………………………. 

Matka / opiekun prawny ……………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………….. e – mail ……………………………………………... 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Podstawa prawna:  art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), 

 

 

 

 

         ………………………………..…….. .                ………………………………………. 

              czytelny podpis matki /prawnego opiekuna                     czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna  

 

Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej  

w Łomiankach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:  ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki.  

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  

ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki lub drogą mailową: sp1lomianki@wp.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Magdalenę Szwech, z którym można się 

skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy  

z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celu: 

a) wykorzystania wizerunku oraz imienia i nazwiska, w tym rozpowszechniania w materiałach 

promocyjnych, publikacji na stronach internetowych i mediach społecznościowych 

Administratora, a także w celu  wywieszania  zdjęć w placówce Administratora - art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody; 

b) realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły określonych  

w przepisach prawa, takich jak realizacja procesu nauczania, ewidencjonowanie uczniów  

na potrzeby procesu nauczania, realizacja zajęć dodatkowych, zadań z zakresu BHP, żywienia 

uczniów, realizacji zajęć w świetlicy, a także umożliwienia udziału w konkursach, olimpiadach, 

zawodach, imprezach, wycieczkach, wydarzeniach i pokazach oraz objęciem opieką 

pielęgniarską i profilaktyką zdrowia uczniów – art. 6 ust.1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO 

- dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki 

dziecka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku 

przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego. 

5. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się w celu: 

a) wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

- dane będą przechowywane przez 5 lat od czasu zakończenia korzystania z usług 

Administratora; 

b) nawiązania kontaktu związanego z uczęszczaniem Pani/Pana dziecka/podopiecznego do szkoły 

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane będą przechowywane przez okres uczęszczania Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego do szkoły; 

c) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 

dane będą przechowywane 3 lata od zakończenia korzystania z usług Administratora. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów 

prawa,  

w tym w szczególności do: Urzędu Miasta i Gminy Łomianki, a także na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania danych, w tym m. in. do dostawców usług informatycznych. 

9. Posiada Pan/ Pani prawo do:  

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania;  

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;  

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych. Zgoda na przetwarzanie 

i publikację wizerunku jest dobrowolna. 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

Ja, ………………………………………………………………………….. 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego 

 

Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz danych mojego  

 

dziecka/podopiecznego………………………………………………………… 

 

 

………………………………………            …………………………………… 

/data/                      /podpis/ 

 
 


