
 
 

                                  Wniosek przyjęcia do klasy IV sportowej 

                                 Szkoły Podstawowej Nr 110 w Warszawie 

 

Dane dziecka: 

 

Nazwisko i imiona dziecka 

…………………………………………….……..…………………………….. 

Data i miejsce urodzenia dziecka 

……………………………………………………........................................... 

PESEL dziecka 

………………………………………………………………….….................... 

Adres stałego zameldowania dziecka 

………………………………………………………………………………….. 

Nr szkoły rejonowej (według miejsca zameldowania) 

……………………….…..…………………………………………………….. 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………......................... 

 

 

Dane rodziców / opiekunów prawnych: 

 

Imię i nazwisko matki 

……………………………………………..…………….….………………….. 

Adres zamieszkania 

………………………………………………………..………........................... 

Adres stałego zameldowania 

…………………………………………………..……...................................... 

Telefon kontaktowy:…………………......……. mail ..……….……………… 

 

Imię i nazwisko ojca 

……………………………………………………………….………………….. 

Adres zamieszkania 

……………………………………………………………..…........................... 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Bohaterów 41 
03-007 Warszawa 

Tel.: 22 811 29 62 Faks: 22 811 29 62 
www.sp110.edu.pl 

E-mail: sekretariat@sp110.edu.pl 
 

 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 110 
IM. KAZIMIERZA JEŻEWSKIEGO 

W WARSZAWIE 
 
 



 

Adres stałego zameldowania  

 

…………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:……………………………. mail ….……..……………... 
 

 

        

 

 

 

   Wyrażam wolę / Nie wyrażam woli, aby mój syn/córka ……………………………………… 

uczestniczył/a w lekcjach: religii  / etyki / religia + etyka 

 

(proszę podkreślić wybraną odpowiedź) 

 

 

…………………..……….                                   ………….…………………. 
                (data i podpis rodzica)                                                                              (data i podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 

Dane osobowe zawarte we wniosku  przetwarzane będą w celu przyjęcia kandydata do Szkoły 

Podstawowej nr 110 w Warszawie na podstawie art. 130 ust.1, art. 133 ust.1, art. 149, art.150 oraz 

art.151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. 

zm.)  oraz w przypadku, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 110 w Warszawie, w 

celu przetwarzania jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 
 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych  

  
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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:  

  

1) administratorami danych osobowych zawartych w składanym wniosku jest Szkoła Podstawowa nr 110   w 

Warszawie przy ulicy Bohaterów 41;  

2) kontakt z inspektorem ochrony danych, e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl lub nr tel.: 22 510 36 20 wew. 212; 

3) dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 

przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 110 w Warszawie na podstawie art. 130 ust.1, art. 133 ust.1 , art. 149, 

art.150 oraz art.151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. 

zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 127 ust. 1, 4 i 14, który określa sposób 

organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który określa zasady przechowywania 

danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;   

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;  

5) dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 110 w Warszawie będą 

przechowywane przez okres określony na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz w art. 160 ustawy Prawo 

oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym 

uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem; 

mailto:inspektor@dbfo.waw.pl


6) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone we wniosku, ma prawo do żądania od szkoły dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO; 

7) w ramach prowadzonego procesu przyjmowania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 110 w Warszawie dane nie są 

przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 

21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w 

procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 

RODO;  

8) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone we wniosku, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;  

9) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.  

  

 

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

   

   

...............................................................                                                      ............................................................  

(czytelny podpis matki dziecka/prawnego opiekuna)                                            (czytelny podpis ojca dziecka/prawnego opiekuna) 
 

 

 

 

 

 
 

 


