
………………………………………………………. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica kandydata) 
 
………………………………………………………. 

……………………………………………………….  
Adres wnioskodawcy i telefon kontaktowy 

 
Pani Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 14 
w Chorzowie 

 

Zgłoszenie do Szkoły Podstawowej nr 14 

1. Imię i nazwisko kandydata…………………………………………………......................................... 

2. Data urodzenia i pesel kandydata (gdy brak nr pesel – seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość): 

…………………………………………………………………………………………………………… 
3. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Adres miejsca zameldowania kandydata……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Adres miejsca zamieszkania kandydata……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Adres zameldowania rodziców/ prawnych opiekunów kandydata: 

matki……………………………………………………........................................................................... 

ojca……………………………………………………………………………………………………….. 

7. Adres zamieszkania rodziców/ prawnych opiekunów kandydata: 

matki…………………………………………………………………………………………………… 

ojca……………………………………………………………………………………………………… 

8. Adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców/ prawnych opiekunów kandydata 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

9. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszczał dotychczas kandydat: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

Chorzów, dnia……………………….                                                …………………………………… 
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 
 
 
 

Klauzula informacyjna  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem  zbieranych danych jest Szkoła Podstawowa nr 14 w Chorzowie, ul. Podmiejska 62, 
41-506 Chorzów, tel. 32 2 462 369, mail: chorzow.czternastka@interia.pl, 

 podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
 podanie danych jest dobrowolne i nie ma konsekwencji ich niepodania, 
 celem przetwarzania danych jest możliwość promocji placówki, 
 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, 

kancelarie prawne, itp.), 
 dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, 
 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani 

profilowanie, 
 przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych 
naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym  
inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@bitprotect.pl 

 

…………………………………………………………………………. 
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 


