
 

 

 

 

 

 adres: ul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice 
 tel./fax:  (058) 684-68-75 
 adres internetowy: sp2.sierakowice.pl 
 e-mail:  sekretariat@sp2.sierakowice.pl 

„JEDYNIE CZYN MA ZNACZENIE. NAJLEPSZE CHĘCI 

POZOSTAJĄ BEZ SKUTKU, O ILE NIE POCIĄGAJĄ  
ZA SOBĄ NASTĘPSTW PRAKTYCZNYCH.” 

(Józef Piłsudski) 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2   
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH  

 
 
 
 
………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
 

…………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………….                                        
Adres zamieszkania   
 

                                                                       
POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA  

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  
 
 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka ……………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, do 
którego dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2021/2022. 
 

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

                                                                   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 
 
Wykonując dyspozycje art. 14 ust. 1-2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:  
1. Na podstawie przekazania danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji do Przedszkola nr 2 „Zielony Wiatraczek” administratorem danych 

staje się Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, ul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice, e-mail: 
sekretariat@sp2.sierakowice.pl, tel. 58 684 68 75. 

2. Szkoła wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: SP2_Sierakowice_RODO@sierakowice.pl lub 
listownie na adres szkoły.  

3. Dane osobowe kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata  – w zakresie zawartym we wniosku i dołączonych załącznikach będą 
przetwarzane w celu przyjęcia do oddziałów przedszkolnych na podstawie niniejszego potwierdzenia woli w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 
ust. 2 lit. g) 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 Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
roku Prawo oświatowe. W przypadku braku potwierdzenia woli dane zostaną usunięte.  

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
5. Poszczególne okresy przechowywania gromadzonych danych uczniów wynikają z przepisów prawa, instrukcji archiwizacyjnej  na podstawie Ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.   
6. Odbiorcami danych mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej i 

prawnej. 
7. Gromadzone dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Zgodnie z RODO rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO); 
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);  
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 
 prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 

RODO); 
 prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9. Nie dochodzi do podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych 
profili kandydatów. 
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