
 
……………………………………………     Warszawa, dnia…………………. 
Imiona i  nazwisko rodziców 
 
 

…………………………………………… 
Adres do korespondencji 
 
 

…………………………………………… 
 
 
          Do 
          Dyrekcji 
          Szkoły Podstawowej nr 267 
          ul. Braci Załuskich 1 
          w Warszawie 
 
 

 
 Proszę o przyjęcie mojej/go  córki/syna* do klasy …………………. od dnia 

……………………………. w roku  szkolnym 20...…/20.…. . 

 

Proszę wypełniać drukowanymi literami 
DANE  DZIECKA 

 

Imiona i nazwisko …………...…………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………….. 

Adres zameldowania …………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania (jeżeli jest inny) ……………………………………………………….. 

Pesel ……………………………………………………………………………………. 

Telefony kontaktowe ………………………………………………………………….. 

Numer i adres szkoły rejonowej……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 
 

…………………………………    …………………………………….  
(podpis matki lub opiekuna prawnego)          (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

          

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW  

W CELU PRZEPROWADZENIA PROCESU REKRUTACJI 

 

 W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), zwane dalej RODO, informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego, 01-773 
Warszawa, ul. Braci Załuskich 1, tel./fax 22 663-48-49, e-mail: sp267@edu.um.warszawa.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się kontaktować pisemnie, za 
pomocą poczty tradycyjnej na adres: szkoły lub email: iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl  
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest: 
-  udzielona zgoda, realizacja umowy, realizacja obowiązku prawnego wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo Oświatowe. 

3. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępniane jedynie 
w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. 
policja, sąd, prokuratura). Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

4. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje: 

 prawo dostępu do danych osobowych (dziecka) kandydata, jak również prawo dostępu do swoich danych; 
 prawo do sprostowania danych osobowych; 
 prawo do usunięcia danych osobowych jest to równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji; 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych; 
 prawo do cofnięcia zgody; 
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Podanie danych zawartych w kwestionariuszu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest 
warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły. 

6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanie 
przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 
ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe).  

 


