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ll. Dane oao5awe rodżlaów lub opleku.ów plawnych

l|1.0śwlad.2enla

ośwladcża.n, że dżiecko żamlesżk!]e na te.enle obWodal sżlo]y,

ośwj.dażam, że podaae w ż8losrehtu oraz lałącznlłach do,8loJżenla dalo są zgodne ! aktualnym

stónem faktycrnym. Na pod§t.Wie art. 15o ust, 6 u§tawy Prawo ośwlatowe ośwledlzam, źe lestem

świadomy odpowiedzlalno!cl kalnej ra rłoźenle fał§tywe8o ośWladcżenla.

Ponadto prżyjmuję do wiadomoścl, źe adńlnlstlatolem danych o5obowych jest sżkola Podstawowa

nr 3s7 w wrrJzawi€, u|, zaciodaące8o slońca 25, 01,495 Warslawa, która pnetwarla dane osobov/e

kandYdBtóW ńa UcznlóVwychowankóW (W tym dane o§obowe rodżlaów / opiekl'jnów] w rwląrku

ż lealiźaclą przeplsóW prawa, t], Uslawy paawo ośWlatowe ż dn|e 14 grudnla 2015 ., (oż, U, ż 2018 r.

por.996, z pórn, żm.).

pr?yjmljq do wiadomoścl, że dane osobowe ż.Wańe w iglosżenlu będą Wykorżystywane Wylącżnie

w celu prżyjęcia dżiecka do srkol\. Pod5tswą prawną pnetwarrańla danych zawadyti w ż8ło5zaniu

bqdzie Ustawa ż dnj3 14 8rJdn:a 2016 r. . prawo ośwlatowe, Ro2po.rądien!€ Minlstra €d.]łacji

Narodowej z dnia 25 §ielpnl. 2017 .. w sprawlr §posobu p.owadrenia pnez pLrbllczne plaedsżłola,

sżłoly iplacówk] dokumenlacjl prżeb|e8u nauaaania, d2lrlólnolat wyahowawcż€j lopiełuńcże] oraż

rodzajów tśJ dokimentac]l {0!.U.2017 po!. 1646) orażstatlt §2ką Pod§tawoweJ nr 357 W Warszawle

( § 12 ur!.4 ptt. 24),

z€b.ane dane, r8odnlĘ ż obowlążuJącyml prżepl§aml, rno3ą być udostępnlane do nadżorują.ych pracę

srkoty lnstytlajl, ń.ln. wlaśclwych ]ednosteł o€6nt] piowódżącć3o, tj. t]rżqdu DrielnlcY Bemowo

m,sl, Wal§lawy, KUlatorlum oŚwlótyw Wa6żewie. Oane bQdą prżechowywene prźez okr€s nle2będny

szkol. Podstawowa nr3s7 w War§żawle



5żkoła Podstawowa nl357 w Warsrawl.

do reallzócj: wynikających ! plżepisóW prawż c€lóW ar.hlwlż..]l, MaJą Państwo prawo do§tlpu do

tleści podanyah danych oJobowyarl l|ch poprrwlania źa pośr€dnlctw€m sełretariatu 5rkotY-

Nlepodanie dańych w ż8ło5z€niu bĘdżi€ §kutkowało braklem ńożllwości p.zyJqcia drl€cka do §żło|y,

Mają państwo prawo wnlesieni. śkar8l dotycżąc€J prżetwalżanla danych osobowYch do ol8anu

nad!olcre8o. (ontakt do i.5pektora ochronv dany.h o5obowych| |od,bemowo@edukońpeteńcle,pl

( podp}s ń ałk i / oplok u na pnwnego) |pódpls ące / opiakuna pławneqa)

s2kola Podstawowa nl357 w WalsrawIe



lnformacja o spo§obl8 prtetwaraanla danych o§obowych

Pr.yjmu.|ę do Wladomoścl, źe admlnlstrator€m danych osobowych Jest szkola Podstawowa nr
357 W Warsaawle, ul. zachodzące8o slońca 25,0].495 War§Zawa/ która przetwar:a dane osoboWe
kandydatóW na ucznlóVwychowankóW (W tym dane osobowe rodzi!óW / oplekunóW) w związku
z reallzac]ą przeplsów prawa, tJ. Ustav,.y prawo ośWiatowe z dnia 14 g.ldnla 2016 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz.996, z późn, żń.).

p.ryjmuJę do wiadomoścl, że done o'obowe zawarte we wnlo'ku/podanlu będą
wykolaystywane wylącżnle W c€|u prżeprowadlenló procedury rozpatrzenia Wnlosku lewentua]neto
prryjęcla dzlelka do placówkl. podstawą prawną prlelw?r.ónia danych żawartych we wnlosku będżie
Ustawa ż dnla 14 grudnia 20:6 r, - Prawo oświatowe, Rozpo.żądzenle Mlnl§tra Edlkacjl Na.odowej
! dnla 25 saerpnla 2017 r. szkola Pod§tawowa nr 357 w warsuawle szkoła Podstawowó nr 357w Wn.sżawl€ W sprawle §posobu plowadzenla praeż publlcrne plzedsako|a, sżkoly l pllcówki
dokumentacJ' prżeble8u nauctanla, dżlatalnoścl wychowawcle] l op:ekuńczej oraż rodra],ów tej
dokunentrc]l (Dz.U.2017 poż. 1646} o.aż statrrt szkoły Podstawow€j n. 357 W W6r5!awle {§12 ust. 4
pkt.24),

zebrane d6ne, a8odnle z obowlązuJącymI przep]saml, mo8ą bYć tjdos|ępnlane do
n.dzorujących pracę szkoł ln'tytuc]l, m.ln, wlaśclwych Jednostek oftan; prow.dżqce8o, tJ, Ur.ędU
oz'e'nlcy Bemowo m.st. Walszawy, Kuratorlum ośw'aty w War§żawte,

0ańe będą prżechowywane prleż okres nlezbędny do reallżacJl WynlkającYch z pżepl§ów
prawa celóW a.chiwlza.Jl. MaJą Pań§two pr.wo do§tępu do treści podanych danych osouowych lichpoprawlanla Za pośrednlctwem sekretarlatu szkoly. Nlepodanle danych We Wnjosku będżie
skutkowalo braklem możllwośclje8o rozpalrasnla, ? co za tym ldzie ewentualnego prżyjęcja dz]ecka
do pl.cówkl. Mają Państwo prawo wnieslenla skar8ldotyczącej prletwarzanla daiych osobowych door8anu nadzolczego. Kontakt dp lnspektora ochrony danych osobowych:
iod.bemowo(aedukomoetencie.ol

zapo?nalem/am §lę z powyżsżą lnformac]ą l prżyJmu,|ę do Wladomoścll

{podpls rodzlca skladaJące8o wnlosek/podanle)


