
Załącznik nr 1  

 

Łęczyce, dnia ...................................... 
 

 

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 

na rok szkolny 2022/2023 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Łęczycach  

2. Filia Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim* 

 

DANE KANDYDATA: 

Imiona i nazwisko ……………………………………………………………...……………… 

 

Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................... 

 

Numer ewidencyjny PESEL (w przypadku braku PESEL, seria i nr paszportu lub inny 

dokument potwierdzający tożsamość)   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

 

 

 MATKA/OP. PRAWNY OJCIEC/OP. PRAWNY 

Imię   

Nazwisko   

Nr telefonu   

Adres poczty 

elektronicznej 

  

 

 

 

Do zgłoszenia dołączam aktualne zdjęcie legitymacyjne dziecka. 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 

Łęczyce, dnia ………………… 

 

 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka 

wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi 
 

 

Oświadczam, że syn/córka ……………………………………………………………………... 
     (imię i nazwisko dziecka) 

 

 

zamieszkuje wraz nami pod wskazanym niżej adresem:  

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania) 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że adres zameldowania jest taki sam jak adres zamieszkania: 

 

TAK/NIE*,  jeżeli różni się od adresu zamieszkania należy podać adres zameldowania: 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie: 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

       ……………………………………… 
           (podpis rodziców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 



Klauzula Ogólna obowiązku informacyjnego 

 

 
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 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 (RODO) informujemy, że: 

Administrator Pani/Pana 

danych 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach, ul. Topolowa 1, 84-218 Łęczyce 

 

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp-leczyce.pl 

2) telefonicznie: (58) 6780 - 720 

3) pisemnie: ul. Topolowa 1, 84-218 Łęczyce 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęczycach został wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych, Pan Krzysztof Pukaczewski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty 

elektronicznej: iodo@leczyce.pl lub pisemnie (na adres siedziby ZSP). 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, czas 

przechowywania 

poszczególnych kategorii 

danych 

 Dane będą przetwarzane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach w celu 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie przyjęcia 
dziecka do publicznej placówki oświatowej, na podstawie art. 150 ust. 1  ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, co wypełnia przesłanki art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ww. ustawy, a niepodanie danych będzie 

skutkowało nierozpatrzeniem zgłoszenia.  

 

Dane uzyskane podczas postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do 

końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły. Natomiast dane osobowe 

kandydatów nieprzyjętych będą przechowywane przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem. 

Odbiorcy danych 
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu 

pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi 

teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze oraz w celu wypełnienia 

obowiązku ustawowego. 

Prawa osoby, której dane  

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu na zasadach opisanych w art. 15-21 RODO prawo żądania dostępu do 

własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 

mailto:iodo@leczyce.pl

