Szkoła Podstawowa „Tęcza” w Zgorzelcu
Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej
ul. Boh. II AWP 16
59-900 Zgorzelec
tel.: 75 646 06 20
fax. 75 646 06 20
e-mail: szkolatecza@dpfa-europrymus.pl
www.szkoly-tecza.pl

…………………., ………………
miejscowość , data

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ „TĘCZA” W ZGORZELCU
Proszę o przyjęcie mojej córki / syna do Szkoły Podstawowej „Tęcza”
w roku szkolnym........................... do klasy ........................
DANE KANDYDATA
Imiona i nazwisko:.......................................................................................................................
Data urodzenia: ..................................... Miejsce urodzenia: ....................................................
PESEL: …………………………………Nr i seria dowodu tożsamości…………………………...
Obywatelstwo:…………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania na pobyt stały:...........................................................................................
Adres zamieszkania: ..................................................................................................................
Adres do korespondencji: ...........................................................................................................
Nazwa i adres szkoły obwodowej dziecka:
...…………………………………..................................................................................................
.
Czy kandydat ma rodzeństwo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Tęcza”?
NIE
TAK, imię………………….………..…..data ur.………………….………….klasa……………
imię…………………………..…..data ur.………………….………….klasa…….………
Prawo do opieki (proszę zaznaczyć właściwe):
- oboje rodzice
- matka
- ojciec
- inne…………………………………………………………………………………………………

Organ prowadzący szkołę:
DPFA EUROPRYMUS Sp. z o.o.
ul. Boh. II AWP 16
59-900 Zgorzelec

tel.:
faks:

75 72 10 470
75 64 81 998

e-mail: info@dpfa-europrymus.pl
www.dpfa-europrymus.pl

NIP: 899-254-78-74
REGON: 020074939
KRS: 0000240165
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy

mBank S.A. Oddział korporacyjny we Wrocławiu
Konto PLN:
94 1140 1140 0000 5875 5900 1004
Konto EURO: 67 1140 1140 0000 5875 5900 1005
Kapital zakladowy: 50.000 PLN
Prezes zarządu: Katarzyna Hübner

Szkoła Podstawowa „Tęcza” w Zgorzelcu
Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej
ul. Boh. II AWP 16
59-900 Zgorzelec
tel.: 75 646 06 20
fax. 75 646 06 20
e-mail: szkolatecza@dpfa-europrymus.pl
www.szkoly-tecza.pl

DANE RODZICÓW (prawnych opiekunów)
Imię i nazwisko Matki: ……………………………………..…...PESEL:………………………….
Imię i nazwisko Ojca:

…………………………………….…PESEL:……………….…………

Adres do korespondencji: ……………….…………………………………………………………
E-mail Matki:

…………………………….……………………………………………………

E-mail Ojca:

……………………………….…………………………………………………

Numery telefonów kontaktowych:
Matki: prywatny: ………………………………

do pracy: ….………………………………

Ojca: prywatny: ………………………………

do pracy: …….……………………………

Proszę zaznaczyć nr telefonu komórkowego do otrzymywania informacji ze szkoły za pomocą SMS (tylko jeden
numer).

………………………………………………….
CZYTELNY PODPIS RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Niniejszym oświadczam, że:
1. Zobowiązuję się do bezzwłocznego, nie później niż w terminie siedmiu dni, pisemnego zawiadamiania o
każdej zmianie powyższych danych, w szczególności o każdej zmianie powyższych adresów, pod rygorem
uznania nadania przesyłki na ostatnio wskazany adres za skuteczne.
2. Znane mi i w pełni zrozumiałe są obowiązujące akty wewnętrzne Szkoły, w tym Statut Szkoły Podstawowej
„Tęcza” oraz zasady przyjęć i płatności, jak również że akceptuję je bez zastrzeżeń i przyjmuję wszelkie
wynikające z nich zobowiązania, w szczególności w zakresie obowiązku uiszczania opłat, m.in. z tytułu
czesnego.
3. Przyjmuję bez zastrzeżeń, iż każda zmiana aktów wewnętrznych Szkoły wchodzi w życie po upływie 30 dni
od ogłoszenia ich, i że w razie złożenia przez rodzica/opiekuna w powyższym terminie pisemnego oświadczenia
o niezaakceptowaniu dokonanej zmiany, obowiązek świadczenia przez Szkołę usług edukacyjnych wygasa w
terminie 30 dni od dnia doręczenia Organowi Prowadzącemu powyższego oświadczenia. Brak oświadczenia
rodzica/opiekuna w powyższym terminie oznacza akceptację dokonanej zmiany.
4. 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 (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1), znany jest mi
administrator danych oraz jego siedziba i przysługujące mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
do ich sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania bądź prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, jak również że wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, w tym w celach administracyjnych Szkoły.
5. Wiadomo mi, że niniejszy wniosek nie stanowi żadnych podstaw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń o
przyjęcie zgłaszanego kandydata do szkoły.
6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka w ramach statutowej działalności
Szkoły Podstawowej „Tęcza”, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
7. Przy podpisywaniu umowy zobowiązuję się do przedłożenia oryginału aktu urodzenia dziecka, celem
sprawdzenia poprawności danych osobowych.

.............................., .............................
Miejscowość, data

Organ prowadzący szkołę:
DPFA EUROPRYMUS Sp. z o.o.
ul. Boh. II AWP 16
59-900 Zgorzelec

tel.:
faks:

75 72 10 470
75 64 81 998

e-mail: info@dpfa-europrymus.pl
www.dpfa-europrymus.pl

………………………………….

CZYTELNY PODPIS RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NIP: 899-254-78-74
REGON: 020074939
KRS: 0000240165
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy

mBank S.A. Oddział korporacyjny we Wrocławiu
Konto PLN:
94 1140 1140 0000 5875 5900 1004
Konto EURO: 67 1140 1140 0000 5875 5900 1005
Kapital zakladowy: 50.000 PLN
Prezes zarządu: Katarzyna Hübner

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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPFA Europrymus Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu
przy ul. Bohaterów II AWP 16.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor.od@dpfa-europrymus.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: zawarcia umowy, dziennika elektronicznego i
papierowego, przekazania biuru rachunkowemu – w oparciu o umowę powierzenia.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz do momentu całkowitego
rozliczenia zobowiązań finansowych z niej wynikających lub dłużej, jeśli wymagają tego inne uregulowania
prawne.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja,
Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
Administratora, w tym profilowaniu.

Załącznik do formularza zgłoszeniowego

Aktualizacja na dzień 05.06.2018 r.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych DPFA
Europrymus Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II AWP 16, w celu zawarcia umowy, dziennika
elektronicznego i papierowego, przekazania biuru rachunkowemu – w oparciu o umowę powierzenia.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Miejscowość, data

Załącznik do formularza zgłoszeniowego

Podpis osoby wyrażającej zgodę

