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…………………………………………………………...  
(Nazwisko i Imię) 

……………………………………..dn……………20…….r  
(miejscowość) 

 
……………………………………………………………. 

(adres, nr telefonu) 
 

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

(PESEL dziecka) 

Dyrektor  
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 
im. Janusza Korczaka 
w Częstochowie 

 
 
 

Podanie o zorganizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
 
 

Zwracam się z o zorganizowanie dla mojego dziecka……………………………………………………… 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… zajęć rewalidacyjno- 
(Imię i Nazwisko) 

 

wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie. 
 
 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 
 

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

 
 

Klauzula informacyjna 

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, zwanym dalej „RODO” 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  możliwy jest pod adresem e-mail: iodjs@sod.edu.pl lub nr tel.343 62 51 05. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art..6 ust. 1 lit. c RODO), w celu zapewnienia kandydatowi 

odpowiedniej formy kształcenia specjalnego na podstawie prawa oświatowego. 

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez 

Administratora danych. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, dostępnym w sekretariacie szkoły. 

6. Posiadają Państwo 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, prawo do wycofania zgody w dowlonym momencie. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego. 

 
 

Zapoznałem/am się: 

 
 

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

 


