
 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu naboru do klasy czwartej sportowej 

                                                                                          Biała Podlaska, dnia .............. 20.... r.  

PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ 

W SZKOLE PODSTWOWEJ 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ  

W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa / koszykówka* 

Dane o kandydacie:  

1. Imię i nazwisko kandydata:......................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................. 

3. Adres zamieszkania:.................................................................................................................... 

4. Imiona i nazwiska rodziców  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

5. Adres korespondencyjny rodziców  

................................................................................................................................................................  

6. Telefon kontaktowy...................................................................................................................... 

7. Nazwa, adres i telefon szkoły rejonowej 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

 

............................................................................. 

                           (data i podpis rodziców) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781)  

 

 

...................................................................... 

                             (data i podpis rodziców) 

*   niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 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) informuję, iż: 

1) administratorem danych Pani/Pana dziecka  jest Zespół Szkół w Białej Podlaskiej z siedzibą  

ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bialapodlaska.pl 

 3) dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L 119/1) oraz przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1148 z poźn. zm.), 

4) dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu wykonywania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody, 

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  

do ich sprostowania, 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

7) podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się  

o przyjęcie do klasy sportowej. 

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Nie 

będą podlegały profilowaniu.  

 

Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu 

naboru, w szczególności informacji o ofercie edukacyjnej, statusie wniosku, punktacji, kryteriach ani 

wynikach rekrutacji.  

 

Wskazane powyżej uprawnienia wynikające z przepisów RODO przysługują począwszy  

od 25 maja 2018 r. 
 
 

 

 

 

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

                 podpis matki                                                                       podpis ojca 

 

 

 

 

 

 


