
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PODANIE O PRZENIESIENIE 

  
   Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mojego syna / mojej córki do ………..…………………………… 

klasy o profilu …………...……...……………................... w roku szkolnym ….…….…………………...…                      

w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach.   

         Dziecko obecnie uczęszcza do ( nazwa i adres szkoły ) : …………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………………….……………………...…….. 

          Powód przeniesienia:…………………………………………………………...…………...…………… 

           ……………………………………………………………………………….…………………………….. 

1. DANE DOTYCZĄCE UCZNIA 

NAZWISKO: 

 
IMIONA ( pierwsze i drugie ): 

  

DATA URODZENIA: 
  

MIEJSCE URODZENIA: 
  

PESEL: 
  

ADRES: 

 

  
2. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

Imię i nazwisko matki:                                                                                            

Telefon: 
 

Imię i nazwisko ojca:   

Telefon:   

Adres rodziców / prawnych 

opiekunów: 
  

Adres do korespondencji:   

  
3. OŚWIADCZENIE 

           Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  
............................................................................................................................................ 
 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

• Administratorem danych jest Zespół Szkół i Placówek nr 1, ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice. 

• Inspektorem ochrony danych jest Patrycja Kaczmarczyk email: iod@jednostki.cuw.katowice.pl. 

• Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji i zapisu dziecka do szkoły i będą 

przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do rozpatrzenia zgłoszeń i zapisu. 

• Dane nie będą  udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. 

• Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

• Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznam, że podane przeze 

mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

• Podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe, na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku 

nauczania, w tym ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996) oraz ustawy o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457). 

• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

  

 

                                   WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY 

podpis rodziców / prawnych opiekunów 
 

 
…...…………………………………………………………………………. 

 

                                              (pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji) 



 

 

 


