Data przyjęcia wniosku:

Wniosek
o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 2021/2022
Przedszkolem pierwszego wyboru jest
…………………………………………………………………
( jeżeli wniosek złożony został w więcej niż jednym przedszkolu – w każdym, jako pierwszego
wyboru wpisywać należy to samo przedszkole)
Przedszkole drugiego wyboru:……………...…………………………………………………...
Przedszkole trzeciego wyboru:……………………...…………………………………………..
1. DANE INDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
NAZWISKO

IMIĘ/IMIONA

PESEL – w przypadku braku serię i numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

DATA I MIEJSCE URODZENIA
ADRES ZAMIESZKANIA
2. DANE RODZICÓW KANDYDATA (opiekunów prawnych)
IMIĘ

IMIĘ

NAZWISKO

NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMIESZKANIA

Telefony kontaktowe :

Telefony kontaktowe :

e-mail :

e-mail :

Oświadczenie
1. Oświadczam że miejscem zamieszkania kandydata jest: …………………..…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
2. Oświadczam ,że miejscem zamieszkania rodziców kandydata jest :…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe -(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4))

……………………………………………………………
/ data i podpisy rodziców /opiekunów prawnych/

………………………………………..
Nazwisko i imię rodzica / opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych „rekrutacja”
Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, Ustawa z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2018 r. poz. nr 1000 z póź.zm).

…………………………………………………
Nazwisko i imię dziecka

Oświadczam
Tak

[ ]*

wyrażam zgodę

Nie [

]*

nie wyrażam zgody

na przetwarzanie przez administratora, którym jest: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju z siedzibą w Nowy Sącz ul. Gen. Grota-Roweckiego 15
danych osobowych moich oraz moje dziecka w celu związanym z przeprowadzeniem procesu
rekrutacji do szkoły podstawowej .
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Oświadczam że zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

*właściwe zaznaczyć

...............................................
(data i podpis rodzica/opiekuna)

