
Zgłoszenie dziecka do  Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II 
 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim  

na rok szkolny 2021/2022 
 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA (dane wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 
Nazwisko   

Imię  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania  

Adres zameldowania  

PESEL             

Seria i numer paszportu 
(w przypadku braku nr PESEL) 

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Matka / opiekun prawny Ojciec / opiekun prawny 
Imię   
Nazwisko   

                                                    Adres zamieszkania Rodziców (opiekunów prawnych) 
Kod, miejscowość   
Ulica, nr domu i 
mieszkania 

  

 Dane kontaktowe 
Adres poczty 
elektronicznej 
(o ile posiadają) 

  

Telefon komórkowy 
 (o ile posiadają) 

  

Telefon domowy 
 (o ile posiadają) 

  

III. Oświadczenia o odpowiedzialności karnej 
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane 
są zgodne ze stanem faktycznym. 

    
 
  

              Data i podpis matki/prawnej opiekunki     Data i podpis ojca/prawnego opiekuna 
 
 

  
 

 
 
 
 
Data przyjęcia zgłoszenia:                               Podpis przyjmującego: 

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

 
 

  -   -     



W trybie art. 14 ust.1 i 2 RODO, informuję” 
1. Administratorem Pani (a) danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim     przy 

ul. Wiejskiej 29/31., które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 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. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych               
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2   
 w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iod@tomaszow-maz.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres trwania rekrutacji na rok szkolny 
2021/2022. 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosowych 
przepisów prawa. 

5. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby,               
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności                      
z art. 77 RODO. 

 


