Заява про прийняття учня
до підготовчого класу для іноземців

Прошу прийняти мою дитину до початкової школи номер
1 з відділами інтеграції і спорту імені Генрика Сенкевича в
Менджижесу Подляскім вул.Варшавська 40

в навчальному році …………………..
Особові дані дитини (заповнити друкованими літерами):
Прізвище:
Ім’я:
Друге ім’я:
Дата народження (дд-мм-рррр):
ПЕСЕЛЬ/№ паспорту:
Особові дані батьків (заповнити друкованими літерами):
Прізвище матері:
Ім’я матері:
Прізвище батька:
Ім’я батька:

Адрес проживання дитини (індекс, місцевість, вулиця, № будинку і квартири):
……………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….…
КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: …………………………………………….………………………………..
Я ознайомлена /ний з інформацією про кримінальну відповідальність за подання неправдивих
даних (ст.151 закону2 і 3 від 14 грудня 2016р. Закон про освіту)

----------------------------дата, підпис батька/ опікуна

----------------------------------дата, підпис батька/ опікуна

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ
Згідно з пунктом 13 постановою 1 і 2 Розпорядження Парламенту Європейського і Ради
(UE) з дня 27 квітня 2016 р. інформуємо:
1. Адміністратором даних персональних Ваших та Ваших дітей є Початкова школа
№1, яка знаходиться за адресою вул.Варшавська 40,Менджижец Подляскі на
чолі з представником – Директором Школи Івоною Оркішевіч.
2. Адміністратор визначив Інспектора Захисту Даних Персональних, з котрим
можна зв’язатися пишучи на адресу zpo1.iod@gmail.com
3. Дані персональні будуть використані виключно до завдань пов’язаних зі
статутом Початкової Школи № 1 в Меджижецу Подляскім на підставі закону
згідно з пунктом 6 постановою 1 літ. c) RODO.
4. Одержувачем даних персональних є:
* Особи визначені адміністратором до обробки даних в рамках виконання
своїх обов’язків службових,
* Суб’єкти, котрих адміністратор зобов’язує до здійснення обробки даних.
5. Дані персональні не будуть передаватися до інших країн ані до жодних
міжнародних організацій.
6. Дані персональні будуть зберігатися/оброблятися протягом цілого процесу
навчання, піся чого архівуватися згідно з правилами.
7. Маєте право до доступу до своїх даних а також право до їх вияснення,
видалення, обмеження обробки, право до перенесення даних, внесення
заперечення.
8. Маєте право до внесення скарги до UODO (бюро захисту даних персональних),
якщо вважитимете, що обробка даних персональних порушує нормативні акти
Розпорядження про захист даних персональних з дня 27 квітня 2016 р.
9. Подані дані персональні є вимогою законодавства.
10. Дані персональні не будуть оброблятися автоматично, не будуть профілюватися.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ (які є в наявності)




Копія свідоцтва про народження перекладена на польську мову.
Паспорт дитини.
Паспорт батьків

