
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Czeska 38, 51-113 Wrocław
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 50 możliwy jest pod numerem tel. nr. 608294903 lub 
adresem email adamaszek@interia.pl *

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją
4 Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres do 10 lat a w przypadku przyjęcia do szkoły 50lat
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych *
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez 
administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Załącznik nr 1

Wrocław, dnia .............. 20.... r.

...........................................................................
(imiona i nazwisko kandydata)

PODANIE O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO
W SP NR 91 WE WROCŁAWIU

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy IV – oddziału sportowego o profilu piłka
siatkowa

Dane o kandydacie:
1. Data i miejsce urodzenia

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

2. PESEL : …………………………………………………………………………

3. Adres zameldowania

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

4. Adres zamieszkania

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

5. Imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów

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

...................................................................................... ….
4. Adres korespondencyjny rodziców/prawnych opiekunów

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

5. Telefon kontaktowy ............................................................................…..

7. Nazwa, adres i telefon szkoły rejonowej* - dotyczy kandydata z innej szkoły

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

........................................................................
(data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z
Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych UE z dnia 27 kwietnia 2016r.

......................................................................
(data i podpis rodziców/prawnych opiekunów)

* niepotrzebne skreślić
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