
KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ 

Informacje ogólne:  
PESEL dziecka: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
Imiona i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres zameldowania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Czy dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola?* 
 TAK (od kiedy?) ………………………  NIE 
I.  Dane o rodzicach/opiekunach prawnych i rodzeństwie: 

 Matka Ojciec 

Imię i nazwisko   

Adres zameldowania/ kod 
pocztowy 

 
 

 

Adres zamieszkania/  
kod pocztowy 

 
 

 

Zawód wykonywany   

  
Rodzeństwo: (imię i nazwisko, rok urodzenia, ew. szkoła) 
……………………………………………………………………  …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………  …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………  …………………………………………………………………… 
II. Informacje o stanie zdrowia dziecka –choroby przewlekłe, wady rozwojowe, wskazania lekarskie np. dieta, 
alergie pokarmowe, orzeczenie o niepełnosprawności: ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
III.  ZOOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO PRZEKAZYWANIA WSZELKICH ZMIAN W PODANYCH  DO WIADOMOŚCI SZKOŁY 
DANYCH. 
IV.   DEKLARUJĘ UCZESTNICTWO MOJEGO DZIECKA NA ZAJĘCIACH RELIGII / ETYKI * 
W CAŁYM CYKLU KSZTAŁCENIA. ……………………………………………………………………………                                                                                                       

Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych  
 
 

V.  KLAUZULA INFORMACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.  1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W BIAŁCE 
TATRZAŃSKIEJ 

do przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców 
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: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich 

 ul. Środkowa 184, 34-405 Białka Tatrzańska   
tel. + 48 18 26 541 29, fax: +48 18 26 521 29,  

http://www.szkola.bialka.net 
 

Administrator powołał Inspektora 
Ochrony Danych oraz udostępnia jego 
dane kontaktowe: 

   
Andrzej Skupień, 

 tel. tel. 18 20 00870 wewnętrzny: 68 
 e-mail: iod@ugbukowinatatrzanska.pl          

 

Pani/Pana dane oraz dane Państwa 
dziecka będą przetwarzane w celu: 

Realizacji obowiązku prawnego, uzyskania kontaktu z rodzicami  
w sytuacjach nagłych i poznania sytuacji rodzinnej dziecka.  

 

                                                   
* Podkreślić prawidłową odpowiedź. 

mailto:iod@ugbukowinatatrzanska.pl


Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz danych 
osobowych Państwa dziecka jest: 

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych oraz 
realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm. oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) 

 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

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

Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez 50 lat po ukończeniu 

przez ucznia szkoły 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich 
sprostowania, 

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich 
danych,* 

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,* 
4. przenoszenia danych,* 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,* 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: 

wymogiem Zarządzenia MEN nr 5 z 18.03.1993r. w spr. sposobu 
prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji 
przebiegu nauczania, Dz. Urz. MEN nr 4/93 poz.12 oraz pobrane 

dobrowolnie. Brak podania danych skutkuje: nie wywiązaniem się 
z wymogów ustawy. 

Pani/Pana dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania 

decyzji ani profilowaniu 

* nie dotyczy przetwarzania danych ucznia wynikających z przepisów prawa 

 
Zapoznałem/łam się z powyższymi zapisami …………………………………………………………….. 
       (podpis) 
 

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

 
Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia w celach promocyjno-marketingowych szkoły  
 
 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w 
zakresie wizerunku ……………………………………… ………….………….. [imię, nazwisko dziecka] w postaci fotografii cyfrowej, 
przez Szkołę Podstawową im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Białce Tatrzańskiej), zwanej dalej „Szkołą”, w tym w 
szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Szkoły prowadzonej za pośrednictwem: 

● gazetki szkolnej „Jutrzenka” 

● strony internetowej szkoły pod adresem: www.szkola.bialka.net 

● tablic informacyjnych, dyplomów oraz gazetek szkolnych korytarzowych 

 

…….………………………………………… 
Data i podpis ucznia/opiekuna prawnego 

 

Pouczenia: 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
        …………………………………          ………………………………..         ……………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej          podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 


