Sanok, dnia …………………………………

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 8
w Sanoku

DEKLARACJA
ZAPISU DO KLASY ………………………………………….. SPORTOWEJ O PROFILU SIATKARSKIM
(IV,V,VI,VII,VIII)
w ramach SIATKARSKIEGO OŚRODKA SZKOLNEGO
DANE UCZNIA
Pierwsze imię ……………………………………………………….

Drugie imię …………………………………………………

Nazwisko ………………………………………………………………
PESEL : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

adres e-mail: ……………………………………………..

Obecnie uczęszczam do klasy …………. Szkoły Podstawowej ……………………………………….........................
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zameldowania: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów:
…………………………………………………………tel./e-mail ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………… tel./e-mail ……………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów: ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………..
( podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Informuję/informujemy również o braku przeciwskazań zdrowotnych mojego/naszego dziecka
do nauki w klasie sportowej.
………………………………………………………
( podpis rodziców/opiekunów prawnych)

WYRAŻENIE ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w związku z przyjęciem do szkoły

Administratorem Danych jest:
reprezentowana przez
z siedzibą przy ul.

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sanoku,
Dyrektora szkoły
Jana III Sobieskiego 5, 38-500 Sanok

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7, art. 8 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych
osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji i zadań ustawowych szkoły. Pani/Pana dane
osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany
przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 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) zostałem/am
poinformowany/a o prawie do: wglądu do swoich danych, możliwości sprostowania,
przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego i możliwości wycofania zgody
w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania
w okresie od momentu wyrażenia zgody do chwili jej wycofania.

…………...........................
(Data)

...........................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

