KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do Szkoły Podstawowej nr 2
w Brusach
ucznia zamieszkującego w jej obwodzie
w roku szkolnym 2020/2021

1.

2.

3.

4.

Imię (imiona) i nazwisko
dziecka

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL

5.

Adres zamieszkania dziecka

6.

Adres zameldowania dziecka

7.

Imiona i nazwiska rodziców/
prawnych opiekunów dziecka

8.

9.

Adres i miejsce zamieszkania
rodziców/ prawnych opiekunów
dziecka
Adres poczty elektronicznej
i numer telefonu rodziców –
o ile posiadają

Miejscowośd, data……………..

Podpisy rodziców/prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA
NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ / ETYKI
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
i szkołach (§ 1 ust. 1), niniejszym:

7 czerwca
publicznych

2017 roku
przedszkolach

wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka
…………………………………………………………...……………………..………………………,
(imię i nazwisko dziecka)

uczeo/uczennica klasy ................ uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach
1.
2.
3.

1

religii
1
etyki
1
religii i etyki
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

………………………., dnia …………………….
(miejscowośd)
(1)

proszę podkreślid zajęcia oznaczone numerem 1,2 lub 3.

Oświadczenie nie musi byd ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostad zmienione.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Szkołę Podstawową nr 2 w Brusach
Zgodnie z art. 13 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) dalej „RODO" informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy.
2. Mogą Paostwo kontaktowad się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem
e-mail:iod@brusy.pl lub pocztą tradycyjną na adres naszej szkoły.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
w związku z art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
4. Dane osobowe przetwarzad będziemy w celu realizacji obowiązku ustawowego w zakresie organizacji nauki religii na życzenie rodziców.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą byd wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych lub podmioty,
które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celu.
8. Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków ustawowych przechowywane będą przez okres zgodny z Zarządzeniem
Nr 19/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej
i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach.
9. Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych,
- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
- prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych lub wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy je przekazad,
o ile będzie to technicznie możliwe,
- prawo do sprzeciwu – może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieśd sprzeciw wobec przetwarzania danych. W szczególnych sytuacjach, jeżeli
przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą
istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy prawa.

