Zgłoszenie o przyjęcie
do SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie
w roku szkolnym 2022/2023

Formularz wypełniony drukowanymi literami należy złożyć w sekretariacie szkoły
od 7 marca 2022 r. do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zamieszkanie w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tarnowie zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XI/92/2019 Rady
Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz określenia granic ich obwodów.
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie na rok szkolny 2022/2023.

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

Data złożenia formularza:
(wypełnia szkoła)
DANE OSOBOWE KANDYDATA NA UCZNIA
Imiona *

Nazwisko*

PESEL*
W przypadku braku PESEL podać serię i numer paszportu lub
innego dokumentu stwierdzającego tożsamość

Data
Miejsce urodzenia
urodzenia*
ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA NA UCZNIA
Gmina*

Województwo*

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Ulica*
Nr domu*

Nr mieszkania*
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DANE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię*

Imię*

Nazwisko*

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA

Województwo*

Województwo*

Gmina*

Gmina*

Miejscowość*

Miejscowość*

Ulica*

Ulica*

Nr domu/mieszkania*

Nr domu/mieszkania*

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA

Telefon*

Telefon*

Adres e-mail

Adres e-mail

* pola wymagane

Oświadczenia zgłaszającego
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1

Tarnów, dnia ..........................................
...................................................................
...................................................................
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

1

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 – tekst jednolity) - "kto,
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" oraz
zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJA

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie,
Adres: ul. Kopernika 5, 33-100 Tarnów,
Kontakt: tel. 14 688 80 88.
2. WSPÓŁADMINISTRATOR
Nie dotyczy
3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
4. CEL PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
5. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
Podstawa prawna: art. 149 ust. 4 i 7, art. 155 ust. 4 i 7 oraz art. 165 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 7b ust. 1c,
art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20t, art. 20z i art. 20ze ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
6. ODBIORCY DANYCH (lub kategorie odbiorców)
Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do
uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
7. OKRES PRZECHOWYWANIA (KRYTERIUM USTALENIA OKRESU)
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż rok od momentu ukończenia nauki, zaś dane osobowe kandydatów
nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku.
8. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
 dostępu do danych
 do żądania sprostowania danych
 do żądania usunięcia danych osobowych
 do żądania ograniczenia przetwarzania
 do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
9. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
10. INFORMACJA
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do
Szkoły. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania o przyjęcie do Szkoły podanie wskazanych danych
osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest działalność dydaktyczno-opiekuńcza.
11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
profilowania.
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