
 

                                      Polska Szkoła Sobotnia w Coventry 

                                      Formularz rejestracyjny na rok szkolny 2021/2022 

Dane dziecka:  

Nazwisko:                  ____________________________   Imiona: _______________________________  

Data i miejsce urodzenia:               ________________________               Wiek: ____________________  

Nazwa szkoły angielskiej:        ________________________           Klasa ang.  na  2021/22 ___________  

Dane rodziców :                       Matka / Opiekunka                                     Ojciec / Opiekun  

Imię i nazwisko:              _________________________                       _____________________________  

Telefon–dom:                 _________________________                       _____________________________  

Telefon–komórka:           _________________________                     _____________________________  

E-mail:                               _________________________                    _____________________________ 

Adres :                    ____________________________________________________________________  

Miasto:                   _________________________________     Kod pocztowy _____________________  

Dodatkowe informacje o dziecku:  

Alergie, stale przyjmowane leki, potrzeby związane z nauką.  

 

 

 

DEKLARACJA                                                                 Zaznacz właściwą opcję wstawiając ”X”       Tak             Nie 

                                                                                                                                                              

1) Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i/lub SMS-em        

2) W razie nagłej potrzeby wyrażam zgodę na udzielenie dziecku pomocy lekarskiej. 

3) Zobowiązuję się wnieść opłatę za szkołę w terminie ustalonym przez szkołę. 

4) Wyrażam zgodę na fotografowanie dziecka podczas imprez szkolnych. 

5) Wyrażam zgodę na umieszczenie fotografii dziecka na szkolnej stronie internetowej.  

6) Wyrażam zgodę na wpłatę przynajmniej pierwszej raty do 31sierpnia 2021 r.. 

7) Prosimy o potwierdzenie, czy dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w tym roku  

szkolnym. 

8) Przeczytałem/przeczytałam i akceptuję regulamin szkoły. 

9) Wyrażam zgodę na przechowywanie i używanie danych osobowych przez szkołę 

 wg Zasad Polityki Prywatności – Verte.     

10) Wyrażam  zgodę na rejestrację i pracę dziecka na platformie Google Classroom. 

 

                                                                                  

Podpis:_______________________________________ Data:_____________________ 

 

Podpis:_______________________________________ Data:_____________________  
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                      Zasady Polityki Prywatności – informacje ogólne 

         
                         

                     
1. W obliczu zmian przepisów dot. ochrony danych osobowych zachodzących z dniem 25 

maja 2018 r, Polska Szkoła Sobotnia w Coventry zapewnia, że dane osobowe 
umieszczone w formularzu rejestracyjnym: 
 będą wykorzystywane tylko do celów administracyjnych szkoły, 
 używane przez osoby do tego wyznaczone i zatrudnione w szkole, 
 będą przechowywane w miejscu zabezpieczonym, 
 nie będą udostępniane osobom trzecim (z wyjątkiem osób odpowiedzialnych za 

Safeguarding, Ambasady RP w Londynie, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po uprzednim poinformowaniu 
rodziców/opiekunów) ani podmiotom gospodarczym w celach reklamowych, 

 nie będą umieszczane na stronach internetowych i portalach społecznościowych. 
 

 

2. Dane osobowe uczniów, rodziców/opiekunów umieszczone na platformie Google 
Classroom chronione są przez szereg zaawansowanych funkcji zabezpieczeń, za które 
pełną odpowiedzialność prawną ponosi korporacja Google. 

 

 

3. Polska Szkoła Sobotnia w Coventry dołoży starań, aby prywatność uczniów i rodziców 
była chroniona zgodnie z regulacjami General Data Protection Regulation i UK Data 
Protection Act 2018. 

 

 


