
KARTA INFORMACYJNA 

NAZWISKO DZIECKA …………………………………………………………………………………..    IMIONA ………………………………………………………………………………………… 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA DZIECKA ……………………………………………………………………………. PESEL  

OJCIEC MATKA 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Adres zameldowania dziecka………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Rodzeństwo dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szkoła rejonowa (nr szkoły) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Parafia …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data przyjęcia do szkoły ……………………………………………………… 
Data opuszczenia szkoły ……………………………………………………… 

Możliwości pomocy i współpracy ze szkołą: 
 

Zgoda 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie informacyjnej dla potrzeb niezbędnych dla celów  rekrutacji  i prowadzenia dokumentacji szkolnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a  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 (RODO) . 

Warszawa, dn. ……………………………………………………… podpis rodziców/opiekunów ………………………………………………………………………………………………………………………….  

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) wizerunku mojej córki/mojego syna zarejestrowanego podczas zajęć (dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych) oraz 

wynikającego z uczestnictwa w programach, projektach, wycieczkach, zawodach, konkursach i uroczystościach. Wizerunek przetwarzany będzie na gazetkach, tablicach szkolnych, na stronie prowadzonej przez 

szkołę, oraz innych formach dokumentowania pracy szkoły, w celach związanych z rozpowszechnianiem informacji o działalności statutowej szkoły, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  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 (RODO) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Warszawa, dn.  ……………………………………………………… podpis rodziców/opiekunów …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

           



Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w szkole 

Podstawa Prawna: 

ROZPORZĄDZENIE 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 – RODO)  

1. Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 74 im. Bł. Honorata Koźmińskiego, ul. Smoleńskiego 31, 01-698 Warszawa gromadzi i 

przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego w celu realizacji 

zdań statutowych. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły. 

3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do 

rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. 

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, procesu edukacji, a po tym okresie dla celów i 

przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w 

celu profilowania osób. 

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o 

udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Kontakt do Administratora Ochrony Danych: dyrektor@smolenskiego.edu.pl  

  

 

mailto:dyrektor@smolenskiego.edu.pl

