
IIrarszawa, dnia

Dane matki (prawnego opiekuna):

irnię i nazwisko:

adres do korespondencji:

ul.

kod pocźowy ......

telefon kontaktowy:

Dane ojca (praw nego opiekuna):

imię i nazrvisko:

adres do korespondencj i:

ul.

kod pocztowy .,....

telefon kontaktoły:

e-mail:

Zespół
, i:rzedszkolny nr 10

r ,1" / .ł() VVarsZaWa'i,,ll,;homińska 
4

." l.,i. 380617803
Dyrektor (nazw a szkoły/przedszkola)

w warszawie

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Proszę o przyjęcie (imię i nazwisko kandydata)

dane kandydata:

data urodzenia: ....

PESEL, a w przypadku braku nlllneru PESEl-sęria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdza.iącego tozsamość ...

adres zamieszkania:

ul. ... .

kod pocztowy .,....

dzielnica:



Zesoół
Szkol no^- P zed'szkolny nr .t 0

03-746 Warszawa
ul. Tarchomińska 4

ĘFGON:380617803

Pzedszkole Specjalne nr 43B
03-746 Warszawa
ul. Tarchomińska 4

REGON; 3806'l7832

Oświarlczam, że dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

W przypadku składania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców, proszę wybrać właŚcilvą

z poniższycll odpowiedzi :

l Oświaclczam, ze jestenr jedynyrn rodzicem/ opiekunem praw,nym. wykonującym lvładzę rodzicielską

w stosunku do dziecka, którego r.vniosek doĘczy (proszę zaznaczyć,jeśli doĘcry).

n Wykonu.ię władzę rodzicielską r.vraz z,drugim rodziceIn dziecka/opiekutretn prawnym, działam

w porozrtmieniu z drugim rodzicenr/opiekunem prawllyln ijedlrocześnie oświadczam, ze trie jest mozliwe

podpisanie wniosku przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego (proszę zaznaczyć,jeśti doĘczY).

p odp i s r odz ic a,'pr ay, ne go op ie ktt n a p odp i s r od:i c a'pra|] n e go op i e kuta lub p e ! n o le tnie go kantll,tla la

załącznik wymagany:
Kopiaorzeczeniaopotrzebiekształceniaspecjalnego nr....,. zdnia.. ....,... lubzaświadczenie
z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o wpł_vnięciu wriiosku o przeprolvadzenie badania lv celu

uzyskan i a orzęczęnia o potrzeb i e kształcen ia specj al nego l 
.

l W wyjątkowych sytuacjach doptlszczalnejest złozenie zaświadczenia z publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej o wpłynięciu wniosku o przeprorvadzenie badania w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego. jednak wniosek podlega uzupełnieniu w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.
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Ta strona zawiera informacje dla Kandydata oraz jego rodziców/opiekunów prawnych.

Ta część wniosku nie musi być drukowana oraznję ma potrzeby dostarczanią.jej do szkoły lub placówki specjalnej.

KLAUZULA lNFORMACYJNA O PRZETWARZANlU DANYCH OSOBOWYCH2
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)

l. Administfatorem danych osobowych zawarlych we wniosku o przyjecie do szkoły lub placówki specjalnej jest

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr. l0 w Warszawie.

2. lnspektorem ochron1, danych osobowych w szkole lub placówce specjalne.i .jest Dawid Gołębski inspektor

M B F'O, 22 27 1 47 2 l, d. go lebski (@um. warszawa. pl.

3. Dane zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły lub placówki specjalnej oraz,załacznikach tj. kopii
orzeczenia o pofi'zebie kształcęnia specjalnego lub zaświadczeniu z publiczne_j poradni psychologiczno-
pedagogicznej o u,plynięciu wniosku o przeprowadzenie badania w celu uzyskaniaorzeczęnia o potrzebie

kształcenia specjalnego będą przetwarzane w celu zapervnienia kształcenia specjalnego rv szkole 1ub płacówce

specjalnej,

1. Podstawęprawnąprzetwarzaniadanychstanowi afi.6ust, llit.cieorazart.9ust.2lit.gRODO,wzwiązku
z przepisarni aft. l27 ustawy prawo oświatorver, któr1,określa sposób organizowania i kształcenia uczniów

5.

6.

n iepełn o sp rar.vnyc lr.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państrva trzeciego ani do <lrganizacji nriędzynarodowe.i.

Dane osobolve zgromadzone w,plocesie przyjlnowania kandl,data do szkoły, 1ub placówki specjalnej będą

przechowywanę przęz okres określony na podstawie zapisów ar1. 6 ust. l i 2 ustawv z dnia l4lipca l983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2020 r.poz. 161^ zpoźn. zm.').

Rodziconr/prawnym opiekunon kandydata oraz pełnoletnim kandydatom prz,vsługu_je prawo dostępu do

danych osobowych podanych we wniosku. żądania ich sprostor.vania lub usunięcia. Wniesienie żądarńa
usunięcia danych spowoduje, że wniosek o przyjęcie do szkoły lub placórvki specjalnej nie będzie rozpatrzony.
Ponadto rodzicom/prawnym opiekunom kandydala oraż pełnoletnim kandl,datorn przysługu je prawo do
ządania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określony,cll \Ą art. 18 RODO i prarvo sprzeciwu o którym
mowa w art. 2l RODO. Nie przysługuje im z kolei prawo do przenoszenia darry,ch na podstarvie art. 20
RODO. Rodzicom/prawnym opiekunom kandydata lub pełnoletnirn kandl,datom. jeżeli twierdzą, źe
przetlvarzanie danych w procesie przyjmowania kandydata do szkołr,lub placórvki specjalnej narusza
obowiązująceprzepisypralva,przysługujeprawownięsieniaskargi doorganunadzorczeqo.zgodnie zarl.77
RODO. W Polsce organem nadzorczynr, o którym mowa, jest Prezes Urzędu Ochrony Dany,ch Osobowych.
Tryb dotyczy wyłacznie zagadnienia zgodności z prawem przetrvarzania dan;-ch osobow),-ch.

Dane osobowe nie będą poddarvane zautomatyzowanemu podejrnorlaniu decyzji. ani profilowaniu.
Odbiorcami danych osobowych podanych we wniosku nrogą byc podnliot;. który,nl Adrninistrator powierzy
przetwarzanie darrl'ch osobowych, w szczególności: podmioty,świadczace narzecz szkoly lub placówki
specjalnej usługi informatyczne, pocztowe lub organy pr,rbliczne i inne podnliotv. któryrn Administrator
udostępni dane osoborł,e na podstawie przepisów prawa,

Podanie danych zawarty,ch w fbrmularzu wniosku i dołączonych dokumentach nie.jest obowiązkowe, jednak
jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkołv lLrb placówki specjalne.j.

,/.

] lnformacja o przętwarzaniu danych osobowych na podstawie lozporządzenia Parlamenttt Europejskiego i Rady (UE)
20l61679 zdnia27 kwietnia20l6 r. w sprawie ochron1,osób fizycznych w związku zprzętwarzaniem danych osobowych
i w sprarvie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólnego rozporzadzenia o
ochronie danych), Dz.U.UE.L.20 l6. 1 19. l (dalei: RODO).
,'Ustawazdniail4 grudnia2016r.-Prawooświatowe(Dz.U, z202lr.,poz. 1082 zezm.,)

8.

9.

l0.


