
 

 

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

……………………………………………………… 

 

Informacja uzupełniająca: 

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka winni są zawiadamiać dyrektora szkoły** o każdej zmianie, która dotyczy 

dziecka tj. zmianie imion, nazwisk, adresu zameldowania, adresu zamieszkania, zmianach w realizacji obowiązku 

szkolnego.  

*ogólna lub sportowa z rozszerzonym pływaniem, 

**organ powołany do kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci zamieszkałe 

w granicach obwodu wymienionej szkoły. 

 

 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA  

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 75 W KRAKOWIE 

Imię (imiona) i nazwisko dziecka: 

 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

PESEL: 

 

……………………………………..…………… 

Data urodzenia: 

 

…………………………………………………… 

Miejsce urodzenia: 

 

…………………………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych 

opiekunów): 

Matki:…………….……………………………… 

…………………………………………………… 

Ojca:………..……………………………….……

………………………………….………………... 

Adres zameldowania dziecka : 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka: 

 

……………..……………………………………

……………………..…………………………… 

………………..………………………………… 

Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów): 

 

M. ………………………………………………………………………………………………………… 

O. ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy Matki: 

 

………..…………………………………………… 

 

Adres e-mail: ……………………………………… 

Telefon kontaktowy Ojca: 

 

…………….……………...……………………… 

 

Adres e-mail: ………………………………..…… 
Adres i numer szkoły obwodowej (dotyczy dzieci 

zamieszkałych poza obwodem): 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Preferowana klasa*: 

 

…………………………………………………… 



 

 

Dane osobowe zawarte w niniejszej karcie zapisu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z realizacją zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych szkoły.  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

(dalej: RODO) 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor  

szkoły podstawowej wskazanej w karcie zapisu. 

2. Dane Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek, adres: 31-072 Kraków ul. Wielopole17a,  

adres e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl 

3. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 133, art. Art. 137, 149, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w celu realizacji zadań edukacyjnych i opiekuńczo – 

wychowawczych przez cały okres pobierania nauki. 

4. Dane osobowe zgromadzone w karcie zapisu będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

w którym uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są 

przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie Komisji Rekrutacyjnej została wniesiona 

skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

5. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby określone w punkcie 3 nie dochodzi 

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie 

oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

6. Rodzicom/opiekunom prawnym ucznia, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych na potrzeby 

określone w punkcie 3 narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

 

 

 

 

 

Data i podpis rodziców/prawnych opiekunów: 

 

..…………………………………………. 

 


