Dyrektor Gimnazjum Nr 1
w Braniewie
ul. Konarskiego 15

ZGŁOSZENIE
przyjęcia ucznia do Gimnazjum Nr 1 w Braniewie
Imię(imiona) ………………………………………………………… ………………………………
Nazwisko …………… ……………………………….………………………………………. ………
Data i miejsce urodzenia ……………………………….………………………………………

PESEL
Ojciec (lub prawny opiekun): Imię …………………..……………………….........………
Nazwisko …………………………………………………….
Matka (lub prawny opiekun): Imię ………………………..……………………...........….
Nazwisko ………………………………………………………
Tel. kontaktowy: ………………………………………………………………
Adres mailowy: ….................................................................
Adres zamieszkania ucznia: …………………………………….………...………………….....
………………………………………………………….………………………………………………….……
Adres zameldowania ucznia: …………………………………….………...…………………....
………………………………………………………….………………………………………………….……
Nauczany język obcy: ……………………………………………..………………………………….
Inne informacje, (np. zainteresowania) …………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
Załączniki:
1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
2. Zaświadczenie ze sprawdzianu
3. Jedno zdjęcie podpisane
Powyższe załączniki należy dostarczyć do 4.07.2016
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Gimnazjum Nr 1 w Braniewie, ul. Konarskiego 15 do celów
rekrutacji

…........................ 1. …...............................................................………
…........................ 2. …...............................................................………
(data i czytelny podpis obojga rodziców /prawnych opiekunów)

Pan/Pani .........................................
.........................................
.........................................
Informacja
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi
zmianami) informuję Pana/Panią, że administrator danych osobowych w Gimnazjum nr 1 w Braniewie zbiera i
przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka i członków jego rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie
domowym w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
Informuję, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania,
czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe. Jednocześnie
informuję, że administrator danych osobowych w Gimnazjum nr 1 w Braniewie dołoży wszelkich starań, aby dane były
zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
OŚWIADCZENIE WOLI
Zapoznałem/am się z informacją zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / moich
dzieci uczęszczającego/jących do Gimnazjum nr 1 w Braniewie, a także moich i członków mojej rodziny pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
Braniewo, dnia.............................................

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