
Załącznik nr 1     

 
 

                                                                 Nowy Sącz, dnia …………………r. 

  
 
 
..........................................................         
          (Imię i nazwisko)  
 
.......................................................... 
               (adres)  
 
tel. …………….........................………..    
 
 

 
 

Oświadczenie   
 

                Oświadczam, że  znane są   mi  wymagania  zawarte  w  Regulaminie  rekrutacji do klasy sportowej  i 
wyrażam zgodę na uczęszczanie syna/córki: 
                    
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowy Sączu, do klasy sportowej o profilu 
siatkarskim. 

            Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem wychowania fizycznego. 

     
 

 
 
 

                                                                                    …………………………………………………… 
       ( Podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego z siedzibą 
w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9, NIP: 7341025163, REGON: 490580816 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, w osobie Pana Jacka Żelasko, z którym możesz się 
skontaktować pod adresem e-mail rodo@sprawdzdane.pl 

3. Twoje dane osobowe lub dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – 
c) oraz e) i f) RODO w celu realizacji obowiązku oświatowego realizowanego przez Administratora, rekrutacji do 
klas sportowych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, oraz prowadzenia 
sprawozdawczości finansowej i podatkowej. 

4. Administrator może przekazywać Twoje dane lub dane osobowe dziecka innym podmiotom na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której gwarantujemy sobie możliwość kontroli 
poprawności przetwarzania Twoich danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe mogą być 
przekazane następującym podmiotom: podmiotom realizującym usługę elektronicznego dziennika, podmiotom 
realizującym usługi w zakresie przepisów BHP lub opieki medycznej. Ponadto Administrator jest zobowiązany 
do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w 
tym na żądanie uprawnionych sądów, organów państwowych i instytucji. 

5. Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej 
6. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji obowiązku oświatowego a także po zakończeniu 

realizacji tego obowiązku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ponadto dane osobowe będą 
przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz przepisach podatkowych. 

7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do 
treści Swoich danych osobowych lub danych Twoich dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych jeśli są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. 

8. Dokładamy wszelkich starań aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą 
starannością. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym inspektorem 
ochrony danych. Jednak jeśli pomimo tego uważasz, że podczas przetwarzania Twoich danych zostały 
naruszone przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO. 

9. W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku oświatowego - przetwarzanie Twoich danych oraz danych 
osobowych dziecka następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. e) RODO, bez 
konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych Twojego 
dziecka. W pozostałych przypadkach podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. 

10. Twoje dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 
osobowych, w tym profilowaniu. 

..……………………………………………………………. podpis rodzica / opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rodo@sprawdzdane.pl


Załącznik nr 2 

KWESTIONARIUSZ 

Ja niżej podpisana (ny), proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Jana 

Kochanowskiego  w Nowy Sączu w roku szkolnym 2020/2021 do klasy sportowej o profilu siatkówki 

Dane kandydata: 

 

Nazwisko.............................................................................................................................................. 

 

Imię....................................................................... drugie imię ............................................................ 

 

Data ur. .........................................        miejsce ur. ............................................................................ 

 

województwo .......................................................................................... 

  

PESEL ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

 

Adres zameldowania dziecka       ....................................................................................................... 

Adres zamieszkania dziecka       ........................................................................................................ 

Telefon kontaktowy dom. ................................................... praca ...................................................... 

tel. kom. ......................................................................................... 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego .......................................................................................... 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ............................................................................................ 

   

 

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

czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

================================================= 

Termin składania podania: do 20 marca 2020 r.  w sekretariacie szkoły 

 


