
………………………………………………………   Kraków, dnia…………………………. 

               Imię i nazwisko rodzica 

………………………………………………………. 

    Adres zamieszkania 

………………………………………………………… 

              Telefon 

…………………………………………………………. 

            Nr dowodu osobistego rodzica 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 91 w Krakowie 

Os. Handlowe 4 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………………………………. 

       (imię i nazwisko dziecka) 

ur. …………………………w ……………… …….nr PESEL………………………………….., 

           (data urodzenia)                        (miejsce urodzenia) 

 

ucznia klasy 6……… Szkoły Podstawowej Nr ……….. w ………………………………………. 

 

do klasy VII sportowej o specjalności piłka ręczna / lekkoatletyka * 

Szkoła Podstawowa nr 91, w roku szkolnym 2019 / 2020 

 

 

        

    ……………………………………………. 

          (podpis rodzica) 

 

Załączniki: 

1. Zdjęcia 2 szt. 

2. Zaświadczenie lekarskie (karta zdrowia sportowca) 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 
 

 
 Informujemy, że administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)  jest 
Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie z siedzibą 31-935 Kraków, os. Handlowe 4 i są one podawane w celach: 
 

1. Rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 91 w roku szkolnym 2019/2020 

 
Informujemy, że: 

1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 

2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez pisemne złożenie informacji w sekre-
tariacie szkoły (druk szkolny). 

3. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, następnie trwale usuwane 

5. Odbiorcą danych osobowych są: 

- Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie, 
- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych ucznia na podstawie odpowiednich przepisów prawa 

- podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające). 

6. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych: 

- Jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy 

8. Konsekwencją niepodania danych jest: 

- brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

9. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych 

 

10. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 
7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz.2198), ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U z 2017r. 

poz.59) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie sposobu prowadze-
nia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U z 2017r. poz.1646) 

 

 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała. 

 
 
 
................................ r.                         ………………………………………………. 
        Data               Podpis rodzica / prawnego opiekuna 
 


