
str. 1 z 2 
 

Głogów, dnia……………………… 

 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 3 

            im. Noblistów Polskich 

w Głogowie 

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego klasy IV  

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

do oddziału sportowego o profilu: piłka siatkowa dziewcząt/piłka siatkowa chłopców 

Dane o kandydacie: 

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

2. PESEL: …………………………………………………………………………………...….. 

3. Imiona i nazwiska rodziców: …………………………………………………...…………… 

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

4. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………… 

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

5. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………. 

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

6. Numer telefonu: ……………………...……………………………………………………… 

7. Nazwa i adres szkoły rejonowej: …………………………...……………………………….. 

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

8. Informacja o zainteresowaniach ucznia (m.in. ewentualna przynależność do klubów 

sportowych etc.): ……………………………….………………………………………………. 

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

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

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

 
1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z kryteriami przyjęć do oddziałów sportowych oraz wyrażam 

wolę zapisu kandydata do oddziału sportowego. 

 

                                             ……………………………….………………… 
Podpis rodziców / rodzica samotnie wychowującego / 

prawnych opiekunów woli zapisu kandydata do oddziału 

sportowego 
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2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w próbie sprawności fizycznej. 

 

                                             ……………………………….………………… 
Podpis rodziców / rodzica samotnie wychowującego / 

prawnych opiekunów woli zapisu kandydata do oddziału 

sportowego 

 

3. Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego oraz na jego udział w treningach, 

zawodach i obozach szkoleniowych. Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do 

dalszego szkolenia na podstawie opinii nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia 

sportowe lub lekarza, zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do 

oddziału ogólnego. 

 

                                             ……………………………….………………… 
Podpis rodziców / rodzica samotnie wychowującego / 

prawnych opiekunów woli zapisu kandydata do oddziału 

sportowego 

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku. 
 

 

……………………………….………………… 
Podpis rodziców / rodzica samotnie wychowującego / 

prawnych opiekunów woli zapisu kandydata do oddziału 

sportowego 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich z siedzibą w Głogowie,  

ul. Plac Mieszka I 22,  67-200 Głogów, adres e-mail: sp3@www.glogow.pl , tel. 76 834 71 63 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@odoplus.pl pod numerem telefonu +48 533 

80 70 40 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań związanych  

z rekrutacją do oddziału sportowego , 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 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 zwanym dalej „RODO” 

- zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres – zgodny z zapisami Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 16 styczna 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Do Pani/Pana danych osobowych  będą mieć dostęp: upoważnieni w tym zakresie pracownicy Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.    

9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych będzie 

skutkował nie możnością zrealizowania wniosku.           

                                                                                                                                                                                                                      


