
Imię  i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………. 

DANE  DODATKOWE: 
1. Drugie imię dziecka ……………………………………………………………………. 

 

2. Miejsce urodzenia dziecka ……………………………………………………………... 

 

3. Szkołą obwodową wg stałego miejsca zameldowania dziecka jest ( dotyczy tylko 

uczniów zameldowanych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wlk.) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

                                          ( nazwa szkoły ) 

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów promocji szkoły(w publikacjach 

papierowych i elektronicznych,  związanych z życiem szkoły w czasie trwania nauki 

 i po jej zakończeniu): 

TAK,          NIE, 

 

5. Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych dziecka (przekazywanych szkole przez 

rodziców/opiekunów prawnych np. zaświadczeń lekarskich, opinii, orzeczeń poradni 

specjalistycznych): 

TAK,          NIE, 

 

6. Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy :     

TAK,          NIE, 

 

7. Nauka  religii :    

TAK,          NIE, 

 

8. Czy dziecko będzie korzystało z dowozu autobusem szkolnym:  

TAK,          NIE,       NIE  DOTYCZY 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuje się, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława Grochowskiego, z siedzibą  

w Kliniskach Wielkich, którą reprezentuje Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 418 14 06; 

adresu e-mail: sp@kliniska.edu.pl ., 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iodo.szczecin@gmail.com Telefon: 579 979 237, 

3. dane osobowe przetwarzane będą w celach budowania pozytywnego wizerunku szkoły na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4. dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody, 

5. Posiada Pani\ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, 

6. Ma Pani \Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani\Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani\Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016  

7. Podanie przez Pana\Panią danych osobowych jest dobrowolne, 

8. Pana\Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

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

             ( data )                    ( czytelny podpis  rodzica) 
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