
Zał. 2.                                                                                Ruda Wielka ,dn. …………………………

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej
Wniosek o przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem

Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej

1. Imiona  i nazwisko kandydata: 
………………………………………………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia kandydata : 
………………………………………………………………………………………………..
3. Numer PESEL kandydata: 
…………………………………………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko matki………………………………………………………………………
 imię i nazwisko ojca………………………………………………………………………..…
5. Adres zamieszkania kandydata: 
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
6. Adres zamieszkania rodziców 
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
7. Numery telefonów rodziców: 
………………………………………………………………………………………………...
Adres poczty elektronicznej rodziców /jeśli posiadają/ 
………………………………………………………………………………………………….
8. Kolejność wybranych przez kandydata, co najmniej trzech szkół podstawowych w porządku od 
najbardziej do najmniej preferowanych:
1) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………..………………..……………………………...
2) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………….……..…..…..…..…..…..….…..…..………..…..
3) 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……..…………………………...

………………………………………………………….
Podpis rodzica /prawnego opiekuna/

Oświadczenie 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r.   Nr 119, s.1 ze zm.) -
dalej: „RODO” informuję, że:

1.Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Rudzie Wielkiej (Ruda Wielka, ul. Radomska 10, 26-680 Wierzbica, tel 486182437)

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub 

pisemnie na adres Administratora.



3.     Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 133 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 

poz. 1148 t.j.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku 
z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku 

o przyjęcie do szkoły oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 
127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, 

który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów 
i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.

4.     Państwa dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, 
że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,w publicznej szkole podstawowej  zaś dane osobowe 
kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane 

 w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu 
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

5.     Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6.     Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7.     W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)       prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (ul.  Stawki  2,  
00-193 Warszawa),  w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8.     Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9.     Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

............................................................
podpis rodzica-prawnego opiekuna


