
 

 

………………………………………………… 
                           Pieczęć szkoły 

KARTA INFORMACYJNA 

(obejmuje cały cykl edukacji w Szkole Podstawowej 

im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie) 

 

Uczennica/uczeń: ………………………………………………………………………………            ……………………………………………… 
          Nazwisko i imię           PESEL 

Zakres Deklaracja* 

Prośba o objęcie nauką religii □TAK            □NIE 

Rezygnacja z zajęć z Wychowania do życia w rodzinie □TAK            □NIE 

Telefon kontaktowy do MATKI/OPIEKUNA □TAK            □NIE 

Nr tel.: 

Telefon kontaktowy do OJCA/OPIEKUNA □TAK            □NIE 

Nr tel.: 

Uczennica/uczeń posiada opinię/orzeczenie** Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej □TAK            □NIE 

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na 
funkcjonowanie dziecka w szkole (stan zdrowia, potrzeby socjalne) 

 

Udział dziecka w Programie „Szklanka mleka” (dotyczy Szkoły 
Podstawowej) □TAK            □NIE 

Udział dziecka w Programie „Owoce w Szkole” (dotyczy Szkoły 
Podstawowej) □TAK            □NIE 

Upoważnienie innych osób do uzyskiwania informacji o wynikach w 
nauce i zachowaniu oraz sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka 

□TAK            □NIE 

 
 

 
(podać dane osoby upoważnionej) 

*Podanie danych jest dobrowolne 

**Podkreślić właściwe 

INFORMACJA 

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w 

Jutrosinie, ul. Wrocławska 27, 63-930 Jutrosin,  NIP: 699-10-37-265, REGON: 000599712, reprezentowana przez Dyrektora Dominikę Ugorek, 

zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.  

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: kas5@poczta.onet.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i art. 9 ust. 2 lit H RODO, tj. w celu 

wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 59 ze zm.), 

4. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do 

placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku, 

5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż 

przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych, 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. 

Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.  
MATKA/OPIEKUN PRAWNY       OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

 

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

 (podpis)          (podpis) 

mailto:kas5@poczta.onet.pl


 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dotyczy uczennicy/ucznia …………………………………………………………………………………………………………………………… 
             (imię i nazwisko) 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz 

moich, jako rodzica (opiekuna prawnego), w zakresie: 

• Działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej oraz gromadzenia danych w Systemie 

Informacji Oświatowej; 

• Wizerunku mojego dziecka oraz mojego, jako rodzica, w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na 

stronie internetowej naszej Szkoły (adres strony: www.spjutrosin.edu.pl ), 

• Kreowania pozytywnego wizerunku szkoły i jej promocji; 

 

przez 

Szkołę Podstawową im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie 

 

 Informujemy, że rodzicom (opiekunom prawnym) uczennicy/ucznia przysługuje prawo wglądu do 

danych uczennicy/ucznia, uaktualniania ich czy sprostowania, jeżeli dane te są niekompletne, nieaktualne 

lub nieprawdziwe. Jednocześnie informuję, że Administrator Danych Osobowych – Dyrektor Szkoły – dołoży 

wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 

 

Jutrosin, dnia ……………………………..       ………………………………………… 
              (podpis rodzica (opiekuna prawnego)) 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie 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); 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922); 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646); 

4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej (Dz. U. 2011 r. poz. 814 ze zm.) 

 

http://www.spjutrosin.edu.pl/

