
 

* niepotrzebne skreśl 

 

 

Zgłoszenie 

 

Nazwa szkoły, do której chcesz się zapisać: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori 
ul. Wrocławska 25 
55-080 Mokronos Górny 

 

Klasa: Rok szkolny: 

 

 

Dane ucznia/uczennicy 

Imię: Drugie imię: Nazwisko: 

PESEL: Data urodzenie (d/m/r): Miejsce urodzenia: 

Miejsce zamieszkania (ulica i nr): Kod pocztowy: Miejscowość: 

Województwo: 

 

 

Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego * TAK / NIE 

Uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności * TAK / NIE 

Uczeń posiada opinię o specyficznych trudnościach w nauce 
(dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) * 

TAK / NIE 

 



 

Nazwa i adres szkoły obwodowej ucznia (ze względu na zamieszkanie): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły, do której uczeń ostatnio uczęszczał: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres Urzędu Miasta/Gminy (ze względu na adres zamieszkania ucznia): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane matki / opiekunki prawnej 

Jestem jedynym prawnym opiekunem dziecka * TAK / NIE 

Imię: Nazwisko: Ulica i nr: 

Kod pocztowy: Miejscowość: E-mail: 

Telefon: 

 

Dane ojca / opiekuna prawnego 

Jestem jedynym prawnym opiekunem dziecka * TAK / NIE 

Imię: Nazwisko: Ulica i nr: 

Kod pocztowy: Miejscowość: E-mail: 

Telefon: 

 



 

 

Uwagi dodatkowe 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obowiązek Informacyjny Niepublicznej Szkoły Podstawowej Międzynarodowej 
Akademii Montessori 
 

Kto przetwarza dane? 
Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest podmiot prowadzący Niepubliczną Szkołę 
Podstawową Międzynarodową Akademię Montessori - Spectrum Progress sp. z o.o., Mokronos Górny, 55-080 
ul. Wrocławska 25. 
 
Dlaczego i na jakiej podstawie dane są przetwarzane? 
Dane osobowe są przetwarzane w celu procedowania Twojego zgłoszenia oraz nawiązania kontaktu mailowo 
lub telefonicznie, a w dalszej kolejności - w celu wykonania umowy, a także w celu zapewnienia prawidłowego 
poziomu świadczenia usług (co stanowi usprawiedliwiony interes prawny Administratora, np. dotacja z urzędu 
miasta). 
Do przechowywania części danych jesteśmy zobowiązani przepisami prawa (np. uzupełnienie Systemu 
Informacji Oświatowej). Część danych jest przetwarzana na wypadek ewentualnych sporów dot. umowy czy 
kontroli uprawnionych organów (np. kontroli podatkowej, kuratorium, czy gminy). Dane osobowe Twojego 
dziecka (w tym wizerunek) będą również przetwarzane na potrzeby przeprowadzania rocznych egzaminów 
klasyfikacyjnych oraz weryfikacji poprawności ich przebiegu. 
 
Komu możemy przekazać dane? 
Dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług. 
 
Jak długo dane będą przechowywane? 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania danego celu. W przypadku sfinalizowania 
zapisu dziecka do edukacji domowej w programie Szkoła w Chmurze dane będą przechowane 
przez okres przedawnienia wskazany w kodeksie cywilnym. W przypadku niesfinalizowania zapisu dziecka do 
edukacji domowej w programie Szkoła w Chmurze, dane zostaną usunięte w ciągu 5 lat od dnia uzyskania 
informacji o rezygnacji z zapisu. 
 
Jakie masz prawa? 
Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych swoich i Twojego dziecka, żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie 
udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Możesz również wnieść 
skargę do organu nadzorczego. 
 
Co jeśli nie podam danych lub nie zgodzę się na ich przetwarzanie? 
Niestety w przypadku braku podania przez Ciebie danych nie będziemy w stanie świadczyć usługi. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spectrum Progress sp. z o.o. z siedzibą 
w Mokronosie Górnym, przy ulicy Wrocławskiej 25. 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………………. 

Odręczny podpis matki 
…………………………………………………. 

Odręczny podpis ojca 
 


