
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku,                                                   
ul. Słowiańska 1, 19-400 Olecko, tel. 87 5202086, www.sp2.olecko.edu.pl 

 

 

                                                                                                                                     

………………………………………………. 
data wpływu (wypełnia szkoła) 

 

……………………………………………….…. 
imiona i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

 

………………………………………….…… 
nr telefonu / adres e-mail 

 
Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 2  
im. Mikołaja Kopernika  

w Olecku 
 

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 

  w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
w roku szkolnym 2019/2020 

 

Deklaruję kontynuację edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 przez:  

 
1. Imiona i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………………...……. 

2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………….……………………………………………..….. 

3. Numer PESEL ……………………………………………………….. 

 
w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. 

 

Data: …………………….……                                                         …………………………..……………………………….. 
                            data i czytelny rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej należy złożyć w terminie do dnia 18 lutego 2018r.  
w sekretariacie szkoły. 

                                                                                                                                                                                                                                         
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka przez Szkołę Podstawową Nr 2                        
im. Mikołaja Kopernika w Olecku w dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018r.                
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1000).        

 

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

 

*niepotrzebne skreślić 



Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku,                                                   
ul. Słowiańska 1, 19-400 Olecko, tel. 87 5202086, www.sp2.olecko.edu.pl 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 KLAUZULA INFORMACYJNA   

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka jest 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, ul. Słowiańska 1, 19-400 Olecko. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: iod.sp2.olecko@gmail.com;  

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu: 
przeprowadzenia procesu rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  
w Olecku. 

4. Pani/Pana dane osobowe i Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 
oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 
59 ze zm.). 

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane 
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji 
są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową 
uczestnictwa w rekrutacji. 

7. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do 
placówki – przez okres jednego roku. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach.  

 

 

 

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

(miejscowość i data)       (podpis rodziców /opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku,                                                   
ul. Słowiańska 1, 19-400 Olecko, tel. 87 5202086, www.sp2.olecko.edu.pl 
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