
                                                                                            Serock, ……..……………..
(data)

                                                                              Pani
Małgorzata Szczerba
Dyrektor 
Szkoły Podstawowej
 im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do klasy piątej sportowej:

 piłka nożna

 tenis stołowy

 w  Szkole  Podstawowej  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Serocku

w roku szkolnym 2021/2022

Dane dziecka

Imię (imiona) i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………

Uczeń szkoły podstawowej: ………………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………………..

Numer PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………
 
Imiona i nazwiska rodziców: ………………………………………………………………………………………..

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

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

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania): ………………………………………………..

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

Telefony kontaktowe/adres mailowy …………………………………………………………………………..

                                                      …………………………………………………………………………………………………
                           * podpisy rodziców 



1. Wniosek wypełniają oboje rodzice.

2. W  przypadku  braku  numeru  PESEL  –  seria  i  numer  paszportu  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego tożsamość.

3.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  im.  Mikołaja  Kopernika  w
Serocku.  Dane  wykorzystywane  są  w  celu  realizacji  zadań  Statutowych  Szkoły  i  nie  są
przetwarzane  w  żadnym  innym  celu.  
Odbiorcami  danych  osobowych  są  wszyscy  Pracownicy  Szkoły  adekwatne  do  zakresu
obowiązków. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych
zadań Szkoły  i  nie  będą udostępniane podmiotom innym,  niż  upoważnione na  podstawie
przepisów prawa.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą w okresie  niezbędnym do  realizacji
Państwa  obsługi  oraz  w  zgodzie  z  wymogami  prawa.  Okresy  przechowywania  danych
osobowych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14
grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r. , poz. 59 z późn. zm.)Przysługuje Państwu prawo dostępu
treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia, a
także  prawo  do wzniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania  oraz  prawo do przenoszenia
danych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapominanym”). Można tego
dokonać bezpośrednio w sekretariacie Szkoły. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi
do  organu  prowadzącego.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  w
przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć państwu wszystkich
usług


