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          …………………………………………. 
           (miejscowość, data) 
 

Dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych 
w Janowie Podlaskim   

       
 

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 1 

 
 Wnoszę o przyjęcie kandydata na wychowanka do klasy …................. Szkoły Podstawowej 
im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim. 
 

Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów 

(Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię i nazwisko kandydata   

2. Data i miejsce urodzenia kandydata   

3. 
Numer PESEL kandydata (a w przypadku braku 

numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość)   

4. 
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata 

Matki 
  

Ojca 
  

5. 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców/prawnych opiekunów 

kandydata 1 

Matki 

Telefon do kontaktu   

Adres poczty 

elektronicznej   

Ojca 

Telefon do kontaktu   

Adres poczty 

elektronicznej   

 
Załączniki: 
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. 
                                                                            
 
 
Janów Podlaski, dnia ………………………………               ……………………………………………………………………………………             

                                                                                                          (podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanego 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych tzw. „RODO”), pragniemy Państwa poinformować o zasadach na 
jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w ramach przyjęcia 
kandydata do szkoły.  
 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim,  który 

reprezentuje Dyrektor Zespołu. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. 1 Maja 5,  

 

                                                 
1  O ile rodzice/prawni opiekunowie posiadają takie środki komunikacji (e-mail, telefon). 
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21-505 Janów Podlaski, drogą e-mailową pod adresem: zpo@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod 

numerem telefonu: 83 341 21 41. 

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących 

Państwu uprawnień, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisemnie na adres: 

ul. 1 Maja 5, 21-505 Janów Podlaski, drogą e-mailową pod adresem: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie 

pod numerem telefonu: 83 341 30 73. 

3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w celu 

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest przyjęcie kandydata do szkoły na 

podstawie rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. 

zm.). 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w w/w celu, przysługują Państwu uprawnienia: 

1) prawo dostępu do przetwarzanych danych; 

2) prawo do sprostowania danych; 

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

4) prawo do usunięcia danych. 

5. W ramach procedury przyjęcia kandydata do szkoły dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e 

lub f rozporządzenia RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO 

nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 

1 lit. c rozporządzenia RODO, prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 rozporządzenia RODO nie 

przysługuje. 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych 

w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Okres przechowywania danych osobowych pozyskanych w ramach procedury przyjęcia kandydata do szkoły 

wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przyjęto kandydata do szkoły. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym, aby kandydat mógł zostać przyjęty do placówki. 

9. W trakcie przetwarzania danych w ramach procedury przyjęcia kandydata do szkoły nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. Oznacza to, 

że żadne decyzje dotyczące procedury przyjęcia kandydata do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie 

buduje się żadnych profili kandydatów. 

 

 

DECYZJA DYREKTORA 

 
 
Decyzją Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim kandydat 

………………………………………….……………………………. (imię i nazwisko kandydata) został / nie został (właściwe 

podkreślić) przyjęty do ……………….. klasy  Szkoły Podstawowej im. Czesława Tańskiego  w Janowie Podlaskim na 

rok szkolny 2021/2022          

                                                                                                           
                                                                                                                  Podpis Dyrektora 
 

       …………………….…………………………. 

 


