
 Olsztyn, dnia ……………………..…………… 

KARTA  ZGŁOSZENIA   DZIECKA    DO  KL. ......  

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY  PODSTAWOWEJ ART SCHOOL   

na rok szkolny  ………….. / ………………. 

DANE DZIECKA 

Nazwisko   Imię/imiona   

Data i miejsce 
urodzenia 

 PESEL ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____   

Adres 

zamieszkania 
(ulica, numer domu, 

numer mieszkania, kod 

pocztowy, miejscowość) 

 

Adres 

zameldowania 
(ulica, numer domu, 

numer mieszkania, kod 

pocztowy, miejscowość) 

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH * 

Dane Mamy/Opiekunki prawnej* Taty/Opiekuna prawnego* 

Imię / imiona 
  
 

  

Nazwisko/ nazwiska 

  
 

  

Adres zamieszkania 
(ulica, numer domu, numer mieszkania, 

kod pocztowy, miejscowość) 

    

Adres zameldowania 
(ulica, numer domu, numer mieszkania, 

kod pocztowy, miejscowość) 

    

Numer telefonu 
  

Numer telefonu do 
pracy/inny 

  

DODATKOWE INFORMACJE 

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii TAK NIE  

Dziecko z orzeczeniem lub opinią PPP TAK NIE 

Dodatkowe informacje o dziecku 
np. : choroba, wady rozwojowe,  

alergie 
 

Zobowiązuję się do: 
Zobowiązuje się do  niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianach danych osobowych, danych adresowych. 

 

 
 
            Olsztyn,  dnia  .........................................                                      ………………………………………………………………….           

                                                                                 Czytelny  podpis Rodziców / Opiekunów  



 

OŚWIADCZAM ŻE:  
(prosimy o zaznaczenie odpowiedniego kwadratu) 

1. □ wyrażam zgodę 

□ nie wyrażam zgody 

na uczestnictwo mojego Dziecka w wycieczkach (szkolnych, autokarowych, pieszych, rowerowych, turystyczno-
krajoznawczych, do kina, teatru, muzeum, na basen, w kuligach, zawodach sportowych itp.) jednodniowych lub 
kilkudniowych organizowanych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Art School w Olsztynie. 

2. □ wyrażam zgodę 

□ nie wyrażam zgody 

na udział mojego Dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, konkursach przedmiotowych, 
szkolnych, imprezach szkolnych, dyskotekach organizowanych przez szkołę. 

3. □ wyrażam zgodę 

□ nie wyrażam zgody 

na publikację zdjęć mojego Dziecka z imprez, uroczystości szkolnych w gazetkach szkoły, na stronie internetowej 
Szkoły, prasie promującej placówkę. 

4. □ wyrażam zgodę 

□ nie wyrażam zgody 

na przeprowadzenie przez pielęgniarkę szkolną okresowej kontroli stanu zdrowia oraz higieny osobistej mojego 
dziecka (w tym także sprawdzania w razie konieczności głowy dziecka, na badania przesiewowe i profilaktyczne 
- przewidziane dla dzieci i młodzieży szkolnej)          

5. □ wyrażam zgodę 

□ nie wyrażam zgody 

na udział mojego Dziecka w zajęciach Dogoterapii  organizowanych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową 
Art School w Olsztynie. 

6. Oświadczam, że  biorę pełną odpowiedzialność za dojście do szkoły  i powrót  do domu  mojego Dziecka: pieszo, samochodem oraz 
środkami komunikacji miejskiej. 

 

                                                                                                                
Olsztyn, dnia  ……………………….…….           ............................………………………………………… 

czytelne podpisy Rodziców/Opiekunów Dziecka 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z przepisami 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. Urz. UE. L 119/1), dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Olsztyńską Grupę 
Edukacji Dziecięcej EDU Sp. z o.o. w Olsztynie (10-692) przy ul. Janowicza 2A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w  Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339044, NIP 7393763335, REGON 28043895, dalej „Administrator” 

moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka 
 

Data: ______________________________ Podpis Rodziców / opiekunów : ___________________________________     ____________________________________ 
 

danych osobowych mojego dziecka w postaci płci/ informacji o chorobach przewlekłych, wadach rozwojowych, alergiach pokarmowych/ dokumentacji medycznej, w tym informacji o szczepieniach/ 
informacji na temat rozwoju i potrzeb edukacyjnych dziecka (opinie, zaświadczenia, orzeczenia specjalistów, z poradni psychologiczno-pedagogicznych)/ przynależności wyznaniowej (zajęcia z religii) * 
   

Data: ______________________________ Podpis Rodziców / opiekunów : ___________________________________     ____________________________________ 
 

mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka, który będzie przetwarzany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu 
(monitoring wizyjny)* 
 

Data: ______________________________ Podpis Rodziców / opiekunów : ___________________________________     ____________________________________ 
   

* W przypadku gdy nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie określonej kategorii danych, kategorię tę należy przekreślić i zaparafować.  
 

Informacja o celach przetwarzania danych osobowych 
Niniejszym oświadczam, iż poinformowano mnie, że celem przetwarzania danych osobowych jest:  

 prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą, w tym przeprowadzenie procesu rekrutacji 

 realizowanie zadań statystyczno-sprawozdawczych 

 wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wynikającego z przepisów prawa oświatowego  

 prowadzenie korespondencji, w tym odniesienie się do treści korespondencji oraz jej archiwizowanie 

 zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny).  

Informacja o Administratorze danych osobowych 
Oświadczam, iż poinformowano mnie, że Administratorem danych osobowych jest Olsztyńska Grupa Edukacji Dziecięcej EDU Sp. z o.o. w Olsztynie (10-692) przy ul. Janowicza 2A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339044, NIP 7393763335, REGON 28043895. 
Aktualny kontakt z Administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.szkola-artschool.pl .  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@artschool.com.pl lub pisemnie 

na adres: Olsztyńska Grupa Edukacji Dziecięcej EDU Sp. z o.o. w Olsztynie, Inspektor Ochrony Danych, ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Niniejszym oświadczam, iż poinformowano mnie, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 
- fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 
- fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 ze 

zm.), ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017, poz. 2198 ze zm.), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017, poz. 2159 ze zm.) oraz akty wykonawcze 
do tych ustaw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

- fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą 
Oświadczam, iż poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo do żądania od Administratora dostępu do osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 
Oświadczam, iż poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
Oświadczam, iż poinformowano mnie, że w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych    
Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, jednakże jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z Administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania 
świadczenia przez Administratora.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały udostępnione, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

Oświadczam, iż zostałam poinformowana/zostałem poinformowany, że w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu  zgody może zostać złożone listem poleconym wysłanym na adres Administratora lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@artschool.com.pl .  

Informacja o kategoriach odbiorców i przekazywaniu danych osobowych 
Oświadczam, iż zostałam poinformowana/zostałem poinformowany, że dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne 

lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom stale współpracującym z Administratorem na 
podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowo-kadrowe, prawnicze, ubezpieczeniowe i bankowe.  

Oświadczam, iż zostałam poinformowana/zostałem poinformowany, że dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
Oświadczam, iż zostałam poinformowana/zostałem poinformowany, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Data: ______________________________ Podpis Rodziców / opiekunów : ___________________________________     ____________________________________ 


