
DYREKTOR  

PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 27 

w Radomiu  

 

Wniosek o przyjęcie do klasy VII szkoły podstawowej – oddział dwujęzyczny 

 

 DANE KANDYDATA 

Imię/imiona i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL 1            
 

Adres zamieszkania Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/ nr 

mieszkania 
 

Adres zameldowania 

(jeśli jest inny niż adres 

zamieszkania) 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/ nr 

mieszkania 
 

Numer i adres szkoły 

rejonowej  

 

 

 
 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

 MATKI OJCA 

Imię i nazwisko  

 

 

 

Adres zamieszkania  

 

 

 

Numer telefonu   

Adres poczty 

elektronicznej 

  

                                                 
1 W przypadku braku nr PESEL seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 



 

 

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych  

 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, iż 

przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych oraz wyników 

rekrutacji mojego dziecka na stronie internetowej szkoły /umieszczenie nazwiska i imienia 

dziecka oraz wyników rekrutacji na liście/ 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu 

dla potrzeb związanych z przyjęciem dziecka do szkoły zgodnie z przepisami ustawy  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.).  

  

 

 

 

Radom .......................                                                            ….……………………………………  

 

              data                                                                                              czytelny podpis rodzica  

 

  

 

 

1. Administratorem danych jest Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Radomiu  z siedzibą  

ul. Sadkowska 16, które przetwarza dane zgodnie z art. 23 ust 1 pk 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.).. 

2. Zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.), każdej osobie przysługuje  prawo do kontroli 

przetwarzania jej danych  zawartych w zbiorach a zwłaszcza prawo do uaktualnienia, 

sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub 

ich usunięcia , jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane  

z naruszeniem ustawy albo są już zbędne o realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

 


