
Sosnowiec, dnia …...................................... 

 

 

POTWIERDZENIE WOLI  

zapisu dziecka do Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Sosnowcu 

 

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka: 

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

imię i nazwisko dziecka 

 

           

numer PESEL dziecka 

 

do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17, do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia. 

 

 

 

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

    podpis matki/opiekuna prawnego        podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

* zgodnie z art. 20zc. Ust. 2 ustawy o systemie oświaty komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej 
publicznej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył 
wymagane dokumenty. 
 



Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) Sportowa Szkoła 
Podstawowa nr 17 informuje, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, tel. 32 2661367, e-mail: 

sp17@sosnowiec.edu.pl, zwana dalej Sportową Szkołą Podstawową nr 17,  
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Paweł 

Wierzbicki (kontakt do inspektora: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl ); 
3. Pani /Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1, lit.a RODO 

wyłącznie do potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U.  z 2017r. poz. 59); 

4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  oraz dane dziecka nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 
6. Ze względu na informacyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana i dziecka nie określa się okresu 

przechowywania tych danych;   
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych; 
 
 
 
 

Data ……………………………………………….    ………………………………………………………. 
        podpis matki / opiekuna prawnego 
 
 

………………………………………………………. 
        podpis ojca / opiekuna prawnego 
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