Imię i nazwisko rodzica:
................................................................................................
Adres zamieszkania:
................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Ubiegając się o przyjęcie mojego syna/córki
………………………………………………………………..........................................................
do VII klasy dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego w Jaworznie w roku szkolnym 2020/2021,
oświadczam, że:

l.p.
Kryterium
1. Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej

TAK/NIE

2.

Kandydat jest niepełnosprawny

3.

Jeden z rodziców/prawnych opiekunów kandydata jest niepełnosprawny

4.

Oboje z rodziców/prawnych opiekunów kandydata są niepełnosprawni

5.

Jedno z rodzeństwa kandydata jest niepełnosprawne

6.

Kandydat jest wychowywany tylko przez jednego rodzica/prawnego opiekuna

7.

Kandydat jest objęty pieczą zastępczą

Uwaga! Do oświadczeń o spełnieniu kryteriów (2 oraz 7) należy dołączyć kopię dokumentów
poświadczonych za zgodność z oryginałem. Przy składaniu kopii należy przedstawić do wglądu
oryginały tych dokumentów.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
1.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Zespól Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Jaworznie. przy ul. Towarowej 6
jako Administratora Danych Osobowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla
którego zostały nam udostępnione. Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, proszę pisać pod adres email: natalia@informatics.jaworzno.pl. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 RODO, m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów
administratora w postaci komunikacji z użytkownikami. Państwa dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami
Państwo kontaktują, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych
wynikających z przepisów prawa. Po spełnieniu określonych w RODO przesłanek przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, otrzymania ich
kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do
organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w
każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Państwa sprawy.Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana
oraz dziecka będą przechowywane na czas rekrutacji a w przypadku przyjęcia przez okres pobytu dziecka w placówce Szkole Podstawowej nr 2

…………………….
(miejscowość, data,)

…………………….
(miejscowość, data,)

……………........……...……................…….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

……………........……...……................…….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

