
Data wpływu……………………….. 

 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu 

34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 26 

 
ZGŁOSZENIE UCZNIA Z OBWODU 

DO KLASY .................... W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023 
 
1. Imię i nazwisko ucznia:..................................................................................................... 
 
2. Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................... 
 
3. Numer PESEL: ................................................................................................................... 
 
3A. Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość1 .................... 
 
4. Imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe rodziców/prawnych opiekunów: 
 
a). ...........................................................................................  ..............................................    
           imię i nazwisko                            nr telefonu                 
b). .........................................................................................  ..............................................  
                      imię i nazwisko                           nr telefonu                  
 
5. Adresy poczty elektronicznej rodziców ucznia w celu założenia konta w e-dzienniku: 
 
……………………………………………             …………………………………………….. 
adres e-mail matki/prawnej opiekunki                   adres e-mail ojca/prawnego opiekuna 
 
6. Miejsce zamieszkania  …………............................................................................................. 
                                                        ulica, numer domu/mieszkania, kod, miejscowość 
 
7. Nazwa i adres  przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w którym 
uczeń odbył roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
8. Dziecko posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego         TAK  NIE 
                                        
9. Dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach religii katolickiej             TAK  NIE 

 

Wszystkie szkoły, do których złożono dokumenty (począwszy od najbardziej pożądanej, 
włącznie z SP9)  

1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………….... 

                                                             
1 tylko w przypadku braku numeru PESEL; 



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II   

W ŻYWCU 
 

Stosownie do 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) informujemy że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w 

Żywcu, ul. Dworcowa 26, 34-300 Żywiec, dane kontaktowe: sp9zywiec@poczta.onet.pl, 
reprezentowana przez Panią Elżbietę Kłusak. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Niemiec, dane kontaktowe: 
ochronadanychosobowych@zywiec.pl 

3. Przetwarzanie w tutejszej szkole odbywa się: 
a) na mocy przepisu prawa, 
b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony, 
c) na podstawie zgody osoby której dane dotyczą. 

 
4. Dane   pozyskane   są   bezpośrednio   od   osób,   których   danych   dotyczą 

oraz z rejestrów państwowych. 
5. Nie przewiduje się zamiaru przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 
6. Dane osobowe pozyskane na mocy przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z KPA, dane 

osobowe pozyskane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony będą 
przechowywane zgodnie z przepisami prawa, dane osobowe pozyskane na podstawie zgody osoby 
której dane dotyczą przechowywane będą do czasu realizacji interesu prawnego Urzędu lub 
wycofania zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. 
8. Posiada Pani/Pan prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
jeśli nie jest to sprzeczne z realizacja obowiązków ustawowych i innych wynikających z odrębnych 
przepisów prawa. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań 
11. Pani/Pana dane mogą być w określonych warunkach przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

w tym również w formie profilowania. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 
poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

 

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

                                                                                       miejscowość, data,  podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 


