
WNIOSEK 

KANDYDATA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PROGRAMU „ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI 

GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ” 

 
Dane osobowe dziecka 

 
   
PESEL*  
W przypadku braku PESEL proszę  
wpisać serię i nr paszportu lub innego  
dokumentu potwierdzającego tożsamość  
Imiona*     Nazwisko    

     *    
         

Data urodzenia*   Miejsce  

     urodzenia  

Imiona i nazwiska       

rodziców/prawnych Ojciec: ………………………………………………………… 
opiekunów dziecka*       

   Matka: ………………………………………………………… 

      

 Adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
      

województwo*    powiat*  

gmina*    miejscowość  

    *    
      

ulica*    nr domu*  
      

kod    nr  

pocztowy*    mieszkania*  

adres poczty    nr telefonu  

elektronicznej    rodziców*  

*         
    

Wskazanie programu w 
Zajęcia sportowe  z elementami gimnastyki korekcyjno - 

kompensacyjnej 

którym dziecko chce uczestniczyć  
  

 
*oznaczone pola wymagane 
 

      Pouczenie: 

 
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane 

zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor placówki może zażądać przedstawienia 

dokumentów potwierdzających dane zapisane w Zgłoszeniu - Formularzu Rekrutacyjnym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz wyrażam zgodę na 

publikację imienia i nazwiska kandydata na liście osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia oraz 

na liście osób przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L119/38Dziennuk Urzędowy Unii Europejskiej PL) . 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

 

      -   administratorem danych jest Dyrektor MOS, z siedzibą w Opolu przy ul. Katowickiej 14; 

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MOS w Opolu możliwy jest pod nr Tel. 77 4536755  

-  dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia   

jw. o ochronie danych, w celu realizacji zadań określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. 2017 poz. 59), tj. rekrutacji na zajęcia prowadzone przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu;  

-  dane osobowe zawarte we wniosku przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt;  

-  rodzicom kandydatów niepełnoletnich i kandydatom pełnoletnim przysługuje prawo do żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

-  rodzicom kandydatów niepełnoletnich i kandydatom pełnoletnim przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;  



-  podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawą z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).  

     -   niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji na zajęcia  oraz w przypadku              

     pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań placówki oraz zadań Urzędu Miasta Opola       

-  przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem MOS. 

 
Oświadczenia: 

 
1.Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do programu. 

2. Oświadczam, ze w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłocznie 

powiadomię o nich dyrektora placówki. 

 

3.Zapoznałem/am się z treścią powyższych pouczeń. 

 
 

 

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

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

 

 
(miejscowość, data) 

 
(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 


