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(pieczątka szkoły)  

(school stamp /штамп школи) 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA 

DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II  
KROŚCIENKU WYŻNYM  

 
(application for admission to the Public Primary School John Paul II in Krościenko Wyżne / 

ЗАЯВА для прийняття 

ДО ДЕРЖАВНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ІВАНА ПАВЛА ІІ  
КРОШЦІЄНКО ВИЖНИЙ) 

 

I. Proszę o przyjęcie (Please, accept /прийміть будь-ласка) 

 

 

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

imię i nazwisko ucznia 
(name and surname of pupil / ім'я та прізвище учня) 

 
 

do klasy …………………………………………..     w roku szkolnym 20….. /20….. 

(to a class /до класу)           (in school year /в шкільному році) 

 

 

 

II. Dane osobowe kandydata do szkoły  

(Personal data of the candidate for the school / Особисті дані кандидата в школу): 

 

 

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

(pupil’s name and surname /ім'я та прізвище учня) 

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

(pupil’s date and place of birth /дата і місце народження учня) 

Adres zamieszkania ucznia ……………………………………………………………………………… 

(pupil’s residence address/ адрес проживання учня) 

 

Imię i nazwisko matki ucznia …………………………………………………………………………. 

(mother’s name and surname /ім'я та прізвище мами) 

Nr telefonu / e-mail matki ucznia …………………………………………………………………. 

(mother’s phone number and e-mail address /номер телефону та електронна адреса мами) 

 

Imię i nazwisko ojca ucznia ……………………………………………………………………………….. 

(father’s name and surname /ім'я та прізвище батька) 
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Nr telefonu /e-mail ojca ………………………………………………………………………………………. 

(father’s phone number and e-mail address /номер телефону та електронна адреса батька) 

Nr PESEL/paszportu /innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia  

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

(PESEL number / passport / other document confirming the student's identity / 

Номер PESEL / паспорт / інший документ, що підтверджує особу учня) 

 

 

 

 

 

 

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

     Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

(Signatures of parents / legal guardians /Підписи батьків / опікунів) 

 

 

  Klauzula RODO 

 

Zgodnie z art. 13 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), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że: 

 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Krościenku Wyżnym, ul. Szkolna 34, 38-422 Krościenko Wyżne, tel. 13 43 150 19, e-mail: pspkw@wp.pl, zwana dalej 
Administratorem. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować telefonicznie tel. 13 
43 150 19 lub przez adres e-mail: inspektor.pspkw@gmail.com. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do 
szkoły obwodowej na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w zgłoszeniu może być uprawniony organ administracji publicznej uprawnione do 
uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
6. Dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do szkoły obwodowej będą przechowywane przez okres określony 

na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 164 z późn. zm.) 

7. Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od szkoły dostępu do danych osobowych jej 
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. W ramach prowadzonego procesu przyjmowania dziecka do szkoły obwodowej dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 
lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na 
fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do 
przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

9. Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie jej danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 
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