Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Królowej Zofii
38-500 Sanok, Jana III Sobieskiego 5
tel/fax: 134630538
Sanok, dnia ………………………………………

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 8
im. Królowej Zofii
Proszę o przyjęcie mnie do klasy siódmej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Królowej Zofii.
Jako drugi język nowożytny wybieram:
język niemiecki *
język francuski *
Chcę uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z przedmiotu:
Język angielski*
Język francuski*
Matematyka*
* Podkreśl właściwy wybór

………………………………………
(podpis ucznia)

DANE UCZNIA
Pierwsze imię ……………………………………………………….

Drugie imię …………………………………………………

Nazwisko ………………………………………………………………
PESEL : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Obecnie uczęszczam do klasy szóstej: ………………………………………………………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Imiona i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów:
Matka ……………………………………………………………………………… Tel …………………………………………………………
Ojciec ……………………………………………………………………………… Tel: …………………………………………………………
Adres zamieszkania rodziców: ……………………………………………………………………………………………………………

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Królowej Zofii
38-500 Sanok, Jana III Sobieskiego 5
tel/fax: 134630538

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:
Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym;
Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zapisu dziecka
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
………..................

...............................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

(Data)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż jestem rodzicem/jesteśmy rodzicami/ opiekunem prawnym
ucz: ……………………………………………….. kl.…………
uczęszczającego do Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku.
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych.
Wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Królowej Zofii
praw autorskich do prac wykonanych przez moje dziecko, w tym ich wykorzystywania na
następujących polach eksploatacji : utrwalenie, ekspozycja, wprowadzenie do pamięci komputera,
zwielokrotnienie, publiczne odtwarzanie w formie drukowanej lub elektronicznej na materiałach
promocyjnych.
Wyrażam również zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie
internetowej szkoły i materiałach promocyjnych Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Królowej Zofii w
Sanoku oraz publikacji zdjęć w prasie lokalnej.

Podstawa prawna : ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)i
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych art.81 Rozpowszechnianie wizerunku (Dz. U. z
2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

…………...........................
(Data)

UWAGA:
do 14 kwietnia 2017 r. prosimy o złożenie zgłoszenia

...........................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

