
Rumia, dnia…………………..…………….. 
                                                         

                                                                                       

                                                                                          

                    Dyrektor 

                                                                                   ZSO Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi 

 

 

Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, 

na rok szkolny 2023/2024 

1. Dane rodziców/ prawnych opiekunów dziecka /wszystkie dane prosimy wypełnić drukowanymi literami/ 

 

2. Dane osobowe dziecka 

PESEL *                                              Pierwsze  imię                                    Drugie imię 

               

 

     Nazwisko                               

 

 

Data urodzenia                                    Miejsce urodzenia, województwo 

    -   -      

rok                     miesiąc  dzień 

Adres zamieszkania  

     

                                                      ulica                                                      nr domu                   nr lokalu 

          

   kod pocztowy                   miejscowość                                                                                   gmina 

*w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

              Proszę zaznaczyć X, jeżeli wyrażają Państwo chęć, aby dziecko korzystało ze świetlicy szkolnej        
                                                                                         
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna RODO) 

Administratorem danych jest ZSO Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi z siedzibą przy ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia. Kontakt do inspektora 
ochrony danych: iod@rumia.edu.pl oraz pisemnie na adres siedziby Szkoły. Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja uczniów do szkoły/ 
realizacja obowiązku szkolnego. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 133, 149, 150, 
155, 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe). Dane osobowe kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu kształcenia (dane kandydatów nieprzyjętych przez okres roku). Odbiorcami danych może być organ prowadzący - Urząd Miasta Rumi. 
Po zakończonej rekrutacji listy zawierające imię i nazwisko, zakwalifikowany/ niezakwalifikowany będą wywieszone w siedzibie Szkoły, nie 
dłużej niż 21dni. Po rozpoczęciu roku szkolnego odbiorcami danych będą również: NFZ (przychodnia współpracująca ze szkołą), minister ds. 
oświaty i wychowania (System Informacji Oświatowej), OKE w Gdańsku, dostawca e-dziennika oraz inne podmioty, z którymi Administrator 
będzie współpracował na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych 
osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych 
jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. 
 
 
………………………………..                                                                 ……………………………….…………………………………… 
                   data               podpis rodziców/opiekunów prawnych 

Dane matki / prawnego opiekuna 

 

imię i nazwisko ………………………………….. 

 

adres zamieszkania ................................................ 

 

…………………………………………………… 

 

nr telefonu………………………………………… 

 

adres mail………………………………………… 

Dane ojca / prawnego opiekuna 

 

imię i nazwisko ……………………………………. 

 

adres zamieszkania .................................................... 

 

……………………………………………………… 

 

nr telefonu…………………………………………. 

 

adres mail…………………………………………………….. 


