
 

Załącznik nr 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

do Szkoły Podstawowej w Młochowie 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młochowie 

w roku szkolnym 2023/2024 

do klasy .......................... 

 

  (kartę proszę wypełnić pismem drukowanym) 

 

1. DANE OBOWIĄZKOWE 

DANE DZIECKA 

Nazwisko  

Pierwsze imię  

Data urodzenia   -   -     R. 

PESEL            

w przypadku braku nr pesel –  

seria i nr paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

Adres zamieszkania   

 

 

Dane matki 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej  

Dane ojca 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej  
                                                                              

.............................                               ................................................................. 
                          (data)                                                                            (podpis matki/opiekuna prawnego dziecka) 

 
.............................                               ................................................................. 

                            (data)                                                                           (podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego dziecka) 

 

2. INFORMACJE DODATKOWE 

Drugie imię  

Miejsce urodzenia  

Adres stałego zameldowania  

 

Adres szkoły rejonowej (dotyczy dzieci 

zamieszkałych w obwodzie SP Młochów) 

 

Dane prawnego opiekuna* 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej  



 

 

 

 

Załączniki: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 
matka ..........................................                                          ojciec ............................................. 

 
(podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

Administratorem Pana/i Danych jest: 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młochowie zwany dalej 

administratorem, reprezentowany przez Dyrektora, ul. Mazowiecka 46, 
05-831 Młochów,  

tel. 22 729 91 40, http://spmlochow.nadarzyn.pl, email: 
spmlochow@nadarzyn.pl  

 

Dane kontaktowe Administratora Danych 
(bądź IOD – jeśli został powołany): 

Inspektor Ochrony Danych: Wiesław Sobczyński, e-mail: 
wieslaw.sobczynski@wp.pl  

 

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Rekrutacja  

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe 

W zakresie danych szczególnej kategorii – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – 
wyrażona zgoda. 

 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom 
niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są 

przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich. 
 

Okres przechowywania danych: 
- dla przyjętych dzieci – do zakończenia okresu edukacji; 

- dla nieprzyjętych dzieci – do 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji. 
 

Ma Pana/Pani prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. w zakresie danych szczególnej kategorii: usunięcia danych, 
przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody, 
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Podane przez Panią/Pana dane są: 

Wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Nie 
podanie danych skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do 

rekrutacji. 

 

Pana/Pani dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 

ani profilowaniu. 
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