……………………………………………...... ........

Gdynia, dnia .................................

Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni
Wniosek o przyjęcie ucznia do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej
Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni w roku szkolnym 2020/2021

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

Szkoła ( klasa) do której uczęszcza dziecko

4.

Telefon kontaktowy (rodzica/opiekuna prawnego)

Pouczenie:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dzieci (podopiecznych) jest Szkoła Podstawowa
nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta z siedzibą w Gdyni (81-055) przy ul. Rozewskiej 33. Pełna treść klauzuli
informacyjnej stanowi do niniejszego wniosku.

Czytelny podpis wnioskodawcy- rodziców kandydata

……………………………………
Data

……………………………………………
podpis rodziców /opiekunów prawnych/

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
Działając w wykonaniu obowiązku określonego w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
zwane dalej także RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dzieci (podopiecznych) jest Szkoła Podstawowa nr 40
im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta z siedzibą w Gdyni (81-055) przy ul. Rozewskiej 33.
2) Obowiązki Inspektora ochrony danych pełni Pan Marcin Zawisza a kontakt z nim jest możliwy za pośrednictwem poczty email: iod.edu@gdynia.pl.
3) Udostępnione nam dane osobowe będą przetwarzane w celu: rekrutacji dziecka do oddziału dwujęzycznego a w przypadku
jego przyjęcia, realizacji zadań oświatowych, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole, zapewnienia
dziecku dostępu do pozostałej oferty edukacyjnej, wychowawczej i specjalistycznej szkoły a także realizacji działań
promocyjnych szkoły.
4) Dodatkowo Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dzieci (podopiecznych),
w
celu
wypełnienia
obowiązków
prawnych
ciążących
na
administratorze,
w związku z przedmiotem prowadzonej działalności oświatowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, związanych z raportowaniem do
organów
władzy
publicznej,
do
których
organy
szkoły
podstawowej
zobowiązane
są raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej (Dz. U. 2017, poz. 2159).
5) Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. Pani/Pana zgoda, pobierana np. podczas przetwarzania wizerunku Pani/Pana dziecka
(podopiecznego)
lub
innych
danych,
których
przetwarzanie
nie
wynika
wprost
z przepisów prawa;
b) art.
6
ust.
1
lit.
c)
RODO
–
tj.
przepisy
prawa:
ustawa
o
systemie
oświaty,
ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa o samorządzie gminnym oraz akty wykonawcze
do nich, w szczególności: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2474).
6) Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować i w razie
potrzeby
skontaktować
się
oraz
danych
np.
o
rozwoju
psycho-fizycznym
i stanie zdrowia dzieci (podopiecznych). Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum
a Administrator zidentyfikował i podjął działania w celu ich właściwego zabezpieczenia. Podanie niektórych danych jest
obowiązkiem
ustawowym
(wynika
z
przepisów
przywołanych
w
punkcie
5),
a podanie części danych (np. gdy prosimy Państwa o zgodę na ich przetwarzanie) jest dobrowolne.
7) Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą
także podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8) Udostępnione
nam
dane
osobowe
będą
przechowywane
przez
okres
wynikający
z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67) i sporządzonej na ich podstawie
Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Szkole Podstawowej Nr 40 w Gdyni.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych
bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych
osobowych, których podanie jest dobrowolne.
10) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie
pisemnej na adres siedziby Administratora
lub w formie elektronicznej na adres mailowy: iod.edu@gdynia.pl.
11) Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, w stosunku do których przesłanką są przepisy prawa.
12) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki
2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.
W
celu
skorzystania
z
wskazanych
wyżej
praw
lub
uzyskania
dodatkowych
informacji
i wyjaśnień mogą Państwo zgłosić się do Inspektora Danych Osobowych przesyłając wniosek na adres siedziby
Administratora lub drogą elektroniczną: iod.edu@gdynia.pl.

