
POTWIERDZENIE WOLI RODZICA KANDYDATA 
(spoza obwodu) 

do klasy pierwszej  
 Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza  

w Sztumie 
 

rok szkolny 2023 / 2024 
 
 

 

Niniejszym potwierdzam wolę podjęcia nauki przez moje dziecko (kandydata)  

 

 

                …………………………………………....................................................., 
                                                             (imię i nazwisko dziecka (kandydata)) 
 

numer PESEL  kandydata 

 

w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie. 

 

 

 

 

 

                                                ……………………………………………. 
                                                                                Podpis rodzica kandydata/opiekuna prawnego kandydata 

 

 

 

 

Sztum, dnia……………………………………………… 

 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie im. Maksymiliana Golisza, ul. Reja 15, 82-400 
Sztum. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 
3. Podstawą prawną przetwarzania jest: 

− art. 6 ust. 1 lit. e RODO. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,  

− art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe, tj. Dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z  zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane osobowe zostały zebrane. 
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na 

podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz dziecka, prawo ich sprostowania (w tym 
uzupełnienia), usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, zgodnie z przepisami RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem odebrania dziecka ze Szkoły. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie 
brak możliwości odbioru dziecka ze Szkoły. 

8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych. 
9. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych: 

Adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie im. Maksymiliana Golisza, ul. Reja 15, 82-400 Sztum 
Adres email: sekretariat@sp2sztum.pl 
Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: biuro@solved.com.pl 
Oświadczam, że wszystkie podane w Zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 


