
ZGŁOSZENIE nr ………  

dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 39   

im. St. Moniuszki w Kielcach  

klasa ………………  rok szkolny …………….… 

 

 

 I.  DANE OSOBOWE DZIECKA  

 

     (nazwisko) 

 
 

 

                                   (pierwsze imię)  (drugie imię) 

 

 

              (data urodzenia)                                                          (miejsce urodzenia)               (PESEL) 

 

II. ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (jeżeli adres zamieszkania jest inny proszę uzupełnić p.V na drugiej stronie)  

 

 IV.  ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA  

MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA  

 
                                                            (ulica)   (numer domu)  (numer mieszkania)  

    

 

Adres poczty elektronicznej…………………………………………………………………………………..………….. 

 

…………………………………………          …………………………………………  
 (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)  (data przyjęcia zgłoszenia- wypełnia szkoła)  

( kod pocztowy )   ( miejscowość )   

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY   

  

  

  

( kod pocztowy )   ( miejscowość )   

( ulica )   ( numer mieszkania )   ( numer domu )   



 v.  ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA   

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów związanych z przyjęciem dziecka 

do Szkoły Podstawowej  nr 39 im. Stanisława Moniuszki z siedzibą 25-435 Kielce,  ul. Marii Krzyżanowskiej 8, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 przez Szkołę 

Podstawową nr 39 im. Stanisława Moniuszki z siedzibą 25-435 Kielce, ul. Marii Krzyżanowskiej 8. 

 

Informacja 

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych (RODO) i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja 2018, poz. 

1000) informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Szkoła  Podstawowa  nr 39 im. Stanisława 

Moniuszki z siedzibą 25-435 Kielce, ul. Marii Krzyżanowskiej 8, Tel. 41 367-67-95, fax. 41 367-69-27, e-mail 

szkola@sp39.kielce.eu 

2. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb związanych 

z działalnością dydaktyczno-wychowawczo–opiekuńczą szkoły. 

3. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania i uaktualniania czy 

sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, jak również wycofania 

oświadczenia woli. Jednocześnie informujemy, że administrator danych osobowych zbiera, przetwarza i chroni dane 

zgodnie z prawem. 

 

 

 

………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

( miejscowość )   

( ulica )   
( numer domu )   ( numer mieszkania )   

  

  

  

  

( kod pocztowy )   


