
 

……………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

Warszawa, ………………………………….. 

 

 

 
Pani 

Iwona Sękalska-Marciniak 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 97 

im. Polskich Noblistek 

w Warszawie  

ul. Spiska 1 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie córki/syna …………………………………………………..… 

do klasy……. w roku szkolnym ………………… 

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………….………. 

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

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

Dane dziecka: 

1.  nazwisko .................................................................................................................... 

2. imiona 1........................................................ 2 .......................................................... 

3.  data urodzenia............................................................................................................ 

4. miejsce urodzenia ................................... obywatelstwo ........................................... 

5.  PESEL dziecka........................................................................................................... 

6. imię i nazwisko ojca ................................................................................................... 

7. imię i nazwisko matki ................................................................................................ 

8. adres stałego zameldowania ucznia ........................................................................... 

9. adres zamieszkania ucznia ......................................................................................... 

10.Nr i adres szkoły rejonowej ....................................................................................... 

11.kontaktowe numery telefonów: dom ........................................................................ 

matka dziecka ........................................ ojciec dziecka ........................................... 

12.numer i telefon szkoły do której dziecko uczęszczało …………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 
 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla 

potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki (zgodnie z zadań wynikających z 

nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 17 marca 2021  – Prawo 

oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. 

poz. 4 i 1237), co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c, art. 9 ust. 2 lit.b. 
 

 

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

podpis matki/opiekuna prawnego        podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 97 , im. Polskich Noblistek z siedzibą 

przy ul. Spiskiej 1, 02-302 Warszawa reprezentowana przez dyrektora szkoły. 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@dbfo-

ochota.waw.pl. 

3) Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów związanych z zadaniami Szkoły 

Podstawowej Nr 97 w Warszawie na podstawie przepisów prawa. 

4) Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych są: 

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych, 

- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności , z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych. 

5) Dane osobowe nie będą przetwarzane do państwa trzeciego. 

6) Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane/ przechowywane, w związku z procesem edukacji, przez 

czas trwania procesu edukacji, po upływie czasu edukacji, będą przetwarzane i przechowywane zgodnie 

z zasadami archiwizacji. 

7) Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

8) Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/ Pani dotyczących narusza przepisy RODO, wymienionych na wstępie. 

9) Dane, które Pan/ Pani podaje, wynikają z wymogu ustawowego. 

10) Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany oraz nie będą poddawane 

procesowi profilowania. 
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