
                                                                                 …………………………….
                                                                                         (miejscowość, data)

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy

  Uprzejmie proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy …………………………................................

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

                                           (wpisz  rodzaj szkoły)

Imię nazwisko ucznia : ……………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………

Nr PESEL: …………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania: …………………, ……………………,  ………, ……………..

                                                            Miejscowość                            ulica                                Nr domu               Nr mieszkania

Kod pocztowy i poczta ……………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………………………………

Imiona rodziców: ……………………………………………………………………..

Nazwa i adres ukończonej szkoły: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

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

             data                                                                                  podpis rodziców (opiekunów prawnych) ucznia

Wykaz szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy brzmią:
1.Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 7 w Dębicy 
2.Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Dębicy



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, w zw. z art. 9 ust. 1, 2 lit. a 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

            □ Dobrowolnie wyrażam zgodę*                        □ Nie wyrażam zgody*
na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  podaniu,  przez  Zespół  Szkół

Specjalnych w Dębicy ul. Matejki 22, 39-200 Dębica, jako administratora danych osobowych

w celu  przyjęcia do szkoły, realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,

terapeutycznych, rewalidacyjnych i promocyjnych.

Administrator Danych Osobowych informuje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wycofać  zgodę  poprzez  przesłanie  oświadczenia  o  wycofaniu  zgody  na  adres  mailowy:  zss-
debica@oswiata.org.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. 

* - Właściwe zaznaczyć X                                      Podpis i data: …………………………………………………..

mailto:zss-debica@oswiata.org.pl
mailto:zss-debica@oswiata.org.pl


Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane

dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informujemy, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Zespół  Szkół  Specjalnych  w  Dębicy

ul. Matejki  22,  39-200  Dębica,  e-mail:  zss-debica@oswiata.org.pl  zwany  dalej

Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor.odo@onet.pl

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  przyjęcia  do  szkoły,  realizacji  zadań

edukacyjnych,wychowawczych,opiekuńczych,terpeutycznych,rewalidacyjnych  i

promocyjnych  na  podstawie  wyrażonej  zgody  na  przetwarzanie  swoich  danych

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 9 ust. 1, 2 lit. a Rozporządzenia).

4. Odbiorcą  danych  osobowych  będą:  instytucje  publiczne,osoby  prywatne  i

stowarzyszenia,radio,telewizja,prasa

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6.Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu

przetwarzania.

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

2) przenoszenia danych,

3) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.



8.Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9.Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

10.Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y  

   do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzyjęcie

   dziecka do szkoły.

Podpis i data: …………………………………………………..

ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU

…………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko rodzica/ów, opiekuna/ów prawnego/ych)

…………………………………………………………………………………..
Adres

         □ dobrowolnie wyrażam zgodę                                       □ nie wyrażam zgody 

na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,  ucznia  ……………………………………….

(imię i nazwisko) syna/córki/dziecka nad którym sprawuję opiekę*, do którego przysługuje mi

pełnia władz rodzicielskich/jestem/  jesteśmy opiekunem prawnym* - przez Administratora

Danych Osobowych – Zespół Szkół Specjalnych ul. Matejki 22, 39-200 Dębica e-mail: 

zss  -debica@oswiata.org.pl w celu publikacji jego osiągnięć edukacyjnych, w szczególności

informacji o udziale w przedsięwzięciach: szkolnych, wycieczkach, wyjściach, prelekcjach,

konkursach,  programach  edukacyjno  -  wychowawczych  i  opiekuńczych,  uczestnictwie

w zawodach, projektach, programach i wystawach. 

mailto:ZSS-Debica@oswiata.org.pl


W formie:  zdjęć w kronice szkolnej, gazetkach, tablicach szkolnych, na stronie internetowej

Szkoły oraz partnerów, instytucji,  stowarzyszeń,  sponsorów i osób prywatnych,  z którymi

Szkoła  współpracuje,  w  formie  folderów,  plakatów,  kalendarza,  broszur  reklamowych,

wystaw w galeriach, bądź w innych miejscach wskazanych przez Dyrektora Szkoły w prasie,

radio i TV nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.

* - właściwe zaznaczyć oraz

…………………….........                                                             ……………………..........
(data, podpis matki)                                                                                                                  (data, podpis ojca)

Data i podpis opiekuna/ów prawnego/ych: …………………………………………………..

ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU

…………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko osoby)

…………………………………………………………………………………..
Nazwa placówki

         □ dobrowolnie wyrażam zgodę                                       □ nie wyrażam zgody 

na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Administratora Danych Osobowych

– Zespół Szkół Specjalnych ul. Matejki 22, 39-200 Dębica e-mail: zss  -debica@oswiata.org.pl

w celu publikacji w formie  zdjęć,  w kronice szkolnej,  gazetkach,  tablicach szkolnych,  na

stronie  internetowej  Szkoły  nie  dłużej,  niż  jest  to  niezbędne  dla  osiągnięcia  celu

przetwarzania.

Data i podpis: …………………………………………………..

mailto:ZSS-Debica@oswiata.org.pl

