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

Data przyjęcia podania 

 

 

 

 

 
 

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

Pieczęć szkoły 

 
PODANIE O PRZYJĘCIE DO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI „CLEVER”  

W WAŁBRZYCHU, UL.ARMII KRAJOWEJ 35B 

 
Proszę o przyjęcie do tutejszej szkoły syna/córki* do klasy ............................. 

 

od dnia…………………….. w roku szkolnym............................. 

 

Dane osobowe dziecka 

Nazwisko 

 
 Imię/ imiona  

Data i miejsce 

urodzenia 

 

 PESEL:            

Adres 

Zamieszkania  

(i zameldowania 

jeśli jest inny) 

 

Nazwa i adres 

szkoły rejonowej 

 

 

 

 

 

 Nazwa i adres poprzedniej 

szkoły (dot. przeniesienia 

dziecka) / przedszkola*  

(dot. rocznego przygotowania 

przedszkolnego) 

 

 

Dane rodziców/opiekunów* 

Dane  matki/opiekunki* ojca/opiekuna* 

Imię / imiona 

 
  

Nazwisko/ 

nazwiska 
  

PESEL 

 
      

Adres 

zamieszkania 

 

  

Telefon 

kontaktowy 
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 Deklaracje, zobowiązania rodziców/opiekunów* 

 

Oświadczam, że moje dziecko: 

 

-  jest / nie jest*  podawane szczepieniom ochronnym wykonywanym wg Programu Szczepień 

Ochronnych do 19 roku życia w oparciu o ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008 nr. 234 poz. 1570), zgodnie z którą osoby przebywające na terytorium 

Polski są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do poddawania się obowiązkowym 

szczepieniom ochronnym. 

 

- posiada / nie posiada* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 

          - wymaga/ nie wymaga indywidualnego prowadzenia ze względu na: 

 

• opóźnienie w rozwoju umysłowym, 

• wyraźnych zaburzeń zachowania (agresja, silne fobie, zachowania o charakterze 

aspołecznym). 
 

-  jest / nie* jest diagnozowane w w/w kierunku. 

 

Oświadczam, że moje dziecko: 

 

- jest / nie*  jest objęte opieka specjalistycznej poradni -  jeśli tak to  proszę podać nazwę: 

 

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

 

- choruje / nie choruje*  przewlekle, jeśli tak to  proszę wymienić na co :  

 

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

 

- posiada / nie posiada * wady rozwojowe, jeśli tak to  proszę wymienić jakie : 

 

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

  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Administrator, 

dane kontaktowe 

Szkoła Podstawowa Fundacji „CLEVER”, ul. Armii Krajowej 35A, 58-302 Wałbrzych, kontakt: 

1) na adres poczty elektronicznej: sekretariat@szkolaclever.pl   

2) telefonicznie: 74 84 258 26.  

Cele 

przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych 

Dane będą przetwarzane przez nazwa organizacji w celach: 

1) zawarcia umowy i podjęciu działań rekrutacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b) – podczas rozpatrywania podań o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Fundacji 

„CLEVER” zawierania umów z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci. 

2) promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lic a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od 

kandydatów lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu 

ich wizerunku – dane przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź zakończenia 

procesu rekrutacji  

 

Podanie danych jest obowiązkowe, dane będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu 

wygaśnięcia umów.   

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom: 

1) Bankom; 

2) Operatorom pocztowym; 

3) Firmom informatycznym.  

 

mailto:sekretariat@szkolaclever.pl
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Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Szkoła mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są 

przetwarzane niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość 

danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 

danych, Szkoła nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia 

nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacjami zawartymi w niniejszym podaniu 

 a informacje przedstawione przeze mnie  są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 

 

 

 

 

Wałbrzych, dnia  .................................                                                ………..………………………………        
                                                                                                               Czytelny  podpis rodziców / opiekunów * 

 


