
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie 
 

…………………………………………………………...                                                  ……………………………………..dn……………20…….r 
(Nazwisko i Imię)                                                                                          (miejscowość)  
…………………………………………………………...  
(adres, nr telefonu)  
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 
(PESEL dziecka)  

       Dyrektor 

Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 
im. Janusza Korczaka 
w Częstochowie 

 
                       Podanie o objęcie wczesnym wspomaganiem rozwoju 
  

Zwracam się z prośbą o objęcie mojego dziecka  ……………………………………………………………………………. 
                                                                                                                               (Imię i Nazwisko) 

urodzonego dnia ………………………………………. wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

  
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.  

                                                                                                                            …………………………………………………………………              
                                                                                                                                 (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)   
                            

 
W załączeniu:  
1. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.  
 

 
Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji 

 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobow ych Dz. 

U. z 2018 r. poz. 100 informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 23  

im. J. Korczaka w Częstochowie, tel: 34 324 18 38, e-mail:sekretariat@zss23korczak.edu.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem  

e-mailidojs@sod.edu.pllub numerem telefonu 34 36251 05 wew. 107 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych 

 w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego. 

4. Zgodnie z art. 150 i 158 ustawy prawo oświatowe dane osobowe, które będą przetwarzane to: Imię i Nazwisko nr PESEL, załączniki.  

5. Odbiorcą danych osobowych są dzieci/uczniowie biorący udział w procesie rekrutacji oraz ich rodzice / opiekunowie prawni.  

6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art. 160 ustawy prawo oświatowe  

z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 tj. Dz. U 2018 poz. 996).  

7. Posiadają Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe  

ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

 

 

………………………………………………………………………. 

(Podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

(Podpis i pieczęć Dyrektora placówki oświatowej) 

mailto:idojs@sod.edu.pl

