
    
  

    Pieczęć 

 
 

 

WNIOSEK 

RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO DA VINCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE  

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………………………………………... 
                                                                                                             (imiona i nazwisko)    
                                                         
Urodzonego …………………………………  w   …………………….…………………….,    PESEL….....……………..……………. 
                           (data urodzenia)                        (miejsce urodzenia) 
 

zamieszkałego: ……………………………………………………………………………..……kod pocztowy…………..…………….. 

do   ………………………..   klasy *  

*W przypadku klasy 1 proszę określić rodzaj klasy …………………………………………………………………………. 

Publicznej Szkoły Podstawowej da Vinci w Krakowie w roku szkolnym 2021/22 

 

Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych: 

Imię i nazwisko ……………………………………………..………………….…………., tel. ……………………………………………… 

Imię i nazwisko ……………………………………………..………………….…………., tel. ……………………………………………… 

 

…………………………………………………….. 

      (miejscowość i data)   ……………………………………………………………......... 

……………………………………………………………......... 

                                                                              podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
  



    
  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
dotyczący przetwarzaniem danych osobowych  

w Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie 
 
W związku z wypełnieniem wymogów 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 (Dz. U. UE z dnia 4 maja 2016r. L 119/1, informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Da Vinci Publiczna Szkoła 
odstawowa w Krakowie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły; 

2. Inspektorem ochrony danych w Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie 
jest Pan Dariusz Gałuszczyński, e-mail: rodo@szkolamedialna.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawnie uzasadnionemu 
obowiązkowi wynikającemu z art. 5 ust. 2 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie 
niezbędnym do realizacji celu przetwarzania; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z 
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 
podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu oraz nie będą 
wykorzystywane do celów marketingowych; 

11. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
UWAGI POZOSTAŁE 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 


