
Karta zapisu dziecka 
do Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie 

do klasy ………….. 

w roku szkolnym ………/……… 

 

 

 
Nazwisko dziecka …………………………………………………………………………...……... 

 

Imię dziecka ………………………………………………………………………………….......… 

 

Drugie imię dziecka ……………………………………………………………………………...… 

 

Data urodzenia …………………………….... Miejsce urodzenia ………………………………… 

 

PESEL  

 

 

Imiona i nazwiska rodziców (wg aktu urodzenia) ……………………………………………………...….. 

 

Imiona i nazwiska opiekunów prawnych …………………………………………………………... 

 

 

Adres zamieszkania dziecka  

 

ul./os. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

miejscowość………………………………………….  kod pocztowy……………………….……. 

 

 

Tel. kontaktowy rodziców /opiekunów prawnych 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..                    ………………………………….. 

Podpis matki/opiekunki prawnej               Popis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

Kraków, dnia………………… 

 

O każdej zmianie rodzice zobowiązani są poinformować Szkołę. 

           



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO)  

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest szkoła / szkoły podstawowe wskazane we wniosku w 

części „WYBRANE SZKOŁY/ GRUPY REKRUTACYJNE”. 

2.Dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce informacje o jednostce lub u 

Administratora. 

3.Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 

133, art. 149, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

4.Odbiorcą danych osobowych zawartych w deklaracji może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej działający na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie 

przepisów prawa. 

5.Dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły podstawowej. Dane osobowe 

kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do 

sądu administracyjnego i postepowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Dane osobowe będą również przechowywane 

zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, określonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów 

Państwowych klasyfikującym i kwalifikującym dokumentację szkolną zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

6.W trakcie przetwarzania danych na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do 

szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

7.Rodzicom / opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. 

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8.Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym 

korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych 

w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast 

podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w 

rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. 

* 1. Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. * 2. Oświadczam, że podane we 

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadoma / y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania. Oświadczenie dotyczy kandydatów zamieszkałych na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..                    ………………………………….. 

Podpis matki/opiekunki prawnej               Popis ojca/opiekuna prawnego 
 

 


