
Rydułtowy, dnia .................................... 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 Zezwalam na uczęszczanie do Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego 

Seniora w Rydułtowach mojej/mojemu córce – synowi ............................................ w roku szkolnym 2021/2022 

. 

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

podpis rodzica 

Dane personalne dziecka: 

1. Data i miejsce urodzenia:  ............................................................................................................................ 

2. Pesel: ............................................................................................................................................................ 

3. Miejsce zamieszkania …………………………………….......................................................................... 

4. Imiona rodziców .......................................................................................................................................... 

5. Numer telefonu domowego .......................................................................................................................... 

6. Nazwa zakładu pracy rodziców, telefon ...................................................................................................... 

7. Nazwa i adres szkoły ucznia ........................................................................................................................ 

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

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

                  podpis 
Stan zdrowia dziecka jest mi znany i umożliwia mu udział w oferowanych zajęciach.  

Wyrażam zgodę na ewentualne udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej. 

Uwagi, prośby i życzenia rodziców: ……………………..……..………………………………………………… 

…………………………                                                     ………………………………………………… 
                Data                                                                                 Czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu kandydata na dział 

dziecięcy do Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach „dla potrzeb 

niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki. (Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO). 

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

                  podpis 

ZGODA NA UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU DZIECKA 
Wyrażamy zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas realizacji 

konkursów, uroczystości, imprez, zajęć w POP i wypoczynku, w mediach: Internecie, prasie, telewizji, folderach, tablicy 

informacyjnej placówki. Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że wizerunek naszego dziecka będzie wykorzystywany 

wyłącznie na potrzeby Ogniska i w celu prezentacji działalności oraz promocji placówki. 

…………….              .........................................................                       …........................................... 

   Data               Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej          Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
Deklaruję comiesięczna dobrowolną wpłatę na konto Rady Rodziców kwoty .......................... na zakup materiałów 

uczniowskich. 

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

                                                                      podpis 
Informacje zawarte w niniejszej ankiecie stanowią tajemnicę służbową. Stanowią materiał pomocniczy przy zapisywaniu 

ucznia. 

 



Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do Państwowego Ogniska Plastycznego  
im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach 

w roku szkolnym 2021/2022 dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Państwowe Ognisko Plastyczne im. 
Ludwika Konarzewskiego Seniora, ul. Adama Mickiewicza 33, 44 – 280 Rydułtowy; 
 
2. Przedstawicielem Administratora Danych jest: Dyrektor Państwowego Ogniska 
Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach, tel. (32) 457 74 01; 
 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 
a) rekrutacja dzieci do POP-u, 
b) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa; 
 
4. Podstawa prawna przetwarzania: 
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r. Poz. 1148), 
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół i placówek i centrów. 
c) Uchwała nr 30.279.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów. 
d) Zarządzenia nr 20.BOK.OR.2020 i 21.BOK.OR.2020 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 22 
stycznia 2020 r. 
 
5. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas 
rekrutacji  i po jej zakończeniu: 
a) w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika 
Konarzewskiego Seniora  przez okres uczęszczania; 
b) w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika 
Konarzewskiego seniora  przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji; 
 
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa,  
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji; 
 
7. Mają Państwo prawo do: 
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 
b) sprostowania i uzupełniania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 
RODO); 
c) usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 17 i art. 18 
RODO); 
d) wniesienie skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art.77 RODO). 
 
8. Odbiorcą danych osobowych mogą być: 
Urząd Miasta Rydułtowy – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 
Rydułtowy; 
 
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 
 
 
……………………………………….   ………………………………………….. 
  podpis matki lub opiekunki prawnej                podpis ojca lub opiekuna prawnego 
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