
…………………………………….                           ….…….…………........, dnia ………...........
     (imię i nazwisko wnioskodawcy) (miejscowość)

…………………………………………………
    (adres zamieszkania wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE 
o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczam, że rodzina dziecka: ……………………………………   …………….....................
                                          (imię i nazwisko dziecka)                (data urodzenia dziecka)

jest rodziną wielodzietną, składającą się z …… osób, w tym  …… dzieci, tj.:

 wnioskodawca - …………………………………..

            (imię i nazwisko) 
 ……………………………………………………....

 (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 
 ……………………………………………………....

 (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 
 ……………………………………………………....

 (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 
 ……………………………………………………....

 (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……….................................................
                                                                                                           (data i podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:                                                                                                                        
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Ja-
dwigi – Królowej w Dulowej, ul. Paderewskiego 65 32 – 545 Dulowa                                                                                                      
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz – z którym można skontaktować się po-
przez e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych 
dziecka.                                                                                                                                                                                                          
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia kontynuacji wychowania przedszkolnego, a konsekwencją nie-
podania danych będzie brak możliwości edukacji w placówce. Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wyni-
kających z przepisów prawa oświatowego.                                                                                                                                                 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przetwarzania: a) Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 
zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c i art. 9 ust 2 a i g w związku z poniższymi podstawami prawnymi: b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Pra-
wo oświatowe, c) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. System informacji oświatowej, d) inne akty prawne wydane przez organ prowa-
dzący właściwy dla jednostki oświatowej Gminy Trzebinia w sprawie określenia kryteriów przy postępowaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli/szkół publicznych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.                                             
5. Dane przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w placówce z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.                                                                                  
7. Pani/Pana dane będą udostępnione tylko instytucjom upoważnionym w zakresie wymaganym przepisami prawa, a wynikającymi z 
zadań statutowych administratora, a także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działają-
cym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa min. policja, sąd, prokuratura, 
czy podmiotom działającym w imieniu i na rzecz administratora, z którymi zawarł on umowę powierzenia przetwarzania danych.        
8. Mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej pod-
stawie. Pewne z tych praw mogą podlegać ograniczeniom z uwagi na inne przepisy prawa. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw 
należy skontaktować się administratorem lub IOD na dane kontaktowe podane we wniosku lub klauzuli.                                                
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                   
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jak również nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.                                       

………...........…....….,dnia ............................                                                          ...............................................................................    
                (czytelny podpis rodzica/opiekuna)



…………………………………….                      ….…........….…………., dnia ………………
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)          (miejscowość)

…………………………………………………
    (adres zamieszkania wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
 o samotnym wychowywaniu dziecka/dzieci*

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko/dzieci*:

 ……………………………………………………………………………………
                       (imię i nazwisko dziecka)    (data urodzenia dziecka)

 ……………………………………………………………………………………
                       (imię i nazwisko dziecka)    (data urodzenia dziecka)

 ……………………………………………………………………………………
                       (imię i nazwisko dziecka)    (data urodzenia dziecka)

Równocześnie oświadczam, że żadnego wyżej wymienionego dziecka nie wychowuję wspólnie
z jego rodzicem. 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………….................................................
                                                                                               (data i podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:                                                                                                                        
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Ja-
dwigi – Królowej w Dulowej, ul. Paderewskiego 65 32 – 545 Dulowa                                                                                                      
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz – z którym można skontaktować się po-
przez e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych 
dziecka.                                                                                                                                                                                                          
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia kontynuacji wychowania przedszkolnego, a konsekwencją nie-
podania danych będzie brak możliwości edukacji w placówce. Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wyni-
kających z przepisów prawa oświatowego.                                                                                                                                                 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przetwarzania: a) Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 
zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c i art. 9 ust 2 a i g w związku z poniższymi podstawami prawnymi: b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Pra-
wo oświatowe, c) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. System informacji oświatowej, d) inne akty prawne wydane przez organ prowa-
dzący właściwy dla jednostki oświatowej Gminy Trzebinia w sprawie określenia kryteriów przy postępowaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli/szkół publicznych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.                                             
5. Dane przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w placówce z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.                                                                                  
7. Pani/Pana dane będą udostępnione tylko instytucjom upoważnionym w zakresie wymaganym przepisami prawa, a wynikającymi z 
zadań statutowych administratora, a także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działają-
cym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa min. policja, sąd, prokuratura, 
czy podmiotom działającym w imieniu i na rzecz administratora, z którymi zawarł on umowę powierzenia przetwarzania danych.        
8. Mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej pod-
stawie. Pewne z tych praw mogą podlegać ograniczeniom z uwagi na inne przepisy prawa. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw 
należy skontaktować się administratorem lub IOD na dane kontaktowe podane we wniosku lub klauzuli.                                                
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                   
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jak również nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

…………….,dnia ............................                                                          ................................................................................................

                                                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*niepotrzebne skreślić

**za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się:  pannę,  kawalera, wdowę, wdowca,  osobę pozostającą w separacji  orzeczonej

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną oraz niewychowującą żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.



…....................................................................                …......................., data …......................
     ( imię i nazwisko wnioskodawcy)                                (miejscowość)

…………………………………………………
    (adres zamieszkania wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE 
o objęciu obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

Oświadczam, że  ……………………………………  ………………………….
                  (imię i nazwisko dziecka) (data urodzenia dziecka)

jest objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……….................................................
                                                                                                   (data i podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:                                                                                                                        
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Ja-
dwigi – Królowej w Dulowej, ul. Paderewskiego 65 32 – 545 Dulowa                                                                                                      
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz – z którym można skontaktować się po-
przez e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych 
dziecka.                                                                                                                                                                                                          
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia kontynuacji wychowania przedszkolnego, a konsekwencją nie-
podania danych będzie brak możliwości edukacji w placówce. Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wyni-
kających z przepisów prawa oświatowego.                                                                                                                                                 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przetwarzania: a) Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 
zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c i art. 9 ust 2 a i g w związku z poniższymi podstawami prawnymi: b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Pra-
wo oświatowe, c) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. System informacji oświatowej, d) inne akty prawne wydane przez organ prowa-
dzący właściwy dla jednostki oświatowej Gminy Trzebinia w sprawie określenia kryteriów przy postępowaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli/szkół publicznych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.                                             
5. Dane przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w placówce z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.                                                                                  
7. Pani/Pana dane będą udostępnione tylko instytucjom upoważnionym w zakresie wymaganym przepisami prawa, a wynikającymi z 
zadań statutowych administratora, a także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działają-
cym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa min. policja, sąd, prokuratura, 
czy podmiotom działającym w imieniu i na rzecz administratora, z którymi zawarł on umowę powierzenia przetwarzania danych.        
8. Mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej pod-
stawie. Pewne z tych praw mogą podlegać ograniczeniom z uwagi na inne przepisy prawa. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw 
należy skontaktować się administratorem lub IOD na dane kontaktowe podane we wniosku lub klauzuli.                                                
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                   
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jak również nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

……...................……….,dnia ............................                                                          .........................................................................

                                                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna)



…………………………………….                             ….…….…………., dnia ………………....
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                          (miejscowość)

…………………………………………………
    (adres zamieszkania wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE 
potwierdzające adres miejsca zakładu pracy

Oświadczam, że miejscem pracy:

 Matki - ……………………………..,jest………………………………………………….
                        (imię i nazwisko)                       (nazwa zakładu pracy)

 Ojca - ………………………….…, jest:.............................................................. 
                          (imię i nazwisko)                       (nazwa zakładu pracy)

jako najbliższej położnym od wybranej placówki.

 Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……….................................................
                                                                                                      (data i podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:                                                                                                                        
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Świętej       
Jadwigi – Królowej w Dulowej, ul. Paderewskiego 65 32 – 545 Dulowa                                                                                                    
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz – z którym można skontaktować się po-
przez e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych 
dziecka.                                                                                                                                                                                                          
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia kontynuacji wychowania przedszkolnego, a konsekwencją nie-
podania danych będzie brak możliwości edukacji w placówce. Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wyni-
kających z przepisów prawa oświatowego.                                                                                                                                                 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przetwarzania: a) Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 
zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c i art. 9 ust 2 a i g w związku z poniższymi podstawami prawnymi: b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Pra-
wo oświatowe, c) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. System informacji oświatowej, d) inne akty prawne wydane przez organ prowa-
dzący właściwy dla jednostki oświatowej Gminy Trzebinia w sprawie określenia kryteriów przy postępowaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli/szkół publicznych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.                                             
5. Dane przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w placówce z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.                                                                                  
7. Pani/Pana dane będą udostępnione tylko instytucjom upoważnionym w zakresie wymaganym przepisami prawa, a wynikającymi z 
zadań statutowych administratora, a także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działają-
cym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa min. policja, sąd, prokuratura, 
czy podmiotom działającym w imieniu i na rzecz administratora, z którymi zawarł on umowę powierzenia przetwarzania danych.        
8. Mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej pod-
stawie. Pewne z tych praw mogą podlegać ograniczeniom z uwagi na inne przepisy prawa. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw 
należy skontaktować się administratorem lub IOD na dane kontaktowe podane we wniosku lub klauzuli.                                                
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                   
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jak również nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

………...................,dnia ..............................                                                     .........................................................................................

                                                                                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna)



…………………………………….                     ….…….…………., dnia ………………....
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                       (miejscowość)

…………………………………………………
    (adres zamieszkania wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
 potwierdzające adres miejsca zamieszkania

Oświadczam, że miejscem zamieszkania   …………………… …………………….........
                               (imię i nazwisko dziecka) (data urodzenia)

oraz rodziców/prawnych opiekunów:

 Matki - …………………………     
                             (imię i nazwisko)         

 Ojca - …………………………     
                             (imię i nazwisko)         

jest : …………………………………….…………………………………………….
                                                             (adres miejsca zamieszkania)

jako najbliższej położnym od wybranej placówki.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……….................................................
                                                                                               (data i podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:                                                                                                                        
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Ja-
dwigi – Królowej w Dulowej, ul. Paderewskiego 65 32 – 545 Dulowa                                                                                                      
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz – z którym można skontaktować się po-
przez e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych 
dziecka.                                                                                                                                                                                                          
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia kontynuacji wychowania przedszkolnego, a konsekwencją nie-
podania danych będzie brak możliwości edukacji w placówce. Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wyni-
kających z przepisów prawa oświatowego.                                                                                                                                                 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przetwarzania: a) Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 
zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c i art. 9 ust 2 a i g w związku z poniższymi podstawami prawnymi: b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Pra-
wo oświatowe, c) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. System informacji oświatowej, d) inne akty prawne wydane przez organ prowa-
dzący właściwy dla jednostki oświatowej Gminy Trzebinia w sprawie określenia kryteriów przy postępowaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli/szkół publicznych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.                                             
5. Dane przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w placówce z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.                                                                                  
7. Pani/Pana dane będą udostępnione tylko instytucjom upoważnionym w zakresie wymaganym przepisami prawa, a wynikającymi z 
zadań statutowych administratora, a także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działają-
cym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa min. policja, sąd, prokuratura, 
czy podmiotom działającym w imieniu i na rzecz administratora, z którymi zawarł on umowę powierzenia przetwarzania danych.        
8. Mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej pod-
stawie. Pewne z tych praw mogą podlegać ograniczeniom z uwagi na inne przepisy prawa. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw 
należy skontaktować się administratorem lub IOD na dane kontaktowe podane we wniosku lub klauzuli.                                                
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                   
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jak również nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

……..................……….,dnia ............................                                                          ..........................................................................

                                                                                                        (czytelny podpis rodzica/opiekuna)



…………………………………….                          ….…....….…………., dnia ………………....
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                         (miejscowość)

…………………………………………………
    (adres zamieszkania wnioskodawca)

OŚWIADCZENIE 
o uczęszczaniu do placówki rodzeństwa dziecka 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka: ……………………………………………
                                                                               (imię i nazwisko dziecka) 
uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Dulowej

 ………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzeństwa dziecka)

 ……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzeństwa dziecka)

 ……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzeństwa dziecka)

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………................................................ 
(data i podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:                                                                                                                        
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Ja-
dwigi – Królowej w Dulowej, ul. Paderewskiego 65 32 – 545 Dulowa                                                                                                      
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz – z którym można skontaktować się po-
przez e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych 
dziecka.                                                                                                                                                                                                          
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia kontynuacji wychowania przedszkolnego, a konsekwencją nie-
podania danych będzie brak możliwości edukacji w placówce. Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wyni-
kających z przepisów prawa oświatowego.                                                                                                                                                 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przetwarzania: a) Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 
zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c i art. 9 ust 2 a i g w związku z poniższymi podstawami prawnymi: b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Pra-
wo oświatowe, c) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. System informacji oświatowej, d) inne akty prawne wydane przez organ prowa-
dzący właściwy dla jednostki oświatowej Gminy Trzebinia w sprawie określenia kryteriów przy postępowaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli/szkół publicznych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.                                             
5. Dane przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w placówce z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.                                                                                  
7. Pani/Pana dane będą udostępnione tylko instytucjom upoważnionym w zakresie wymaganym przepisami prawa, a wynikającymi z 
zadań statutowych administratora, a także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działają-
cym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa min. policja, sąd, prokuratura, 
czy podmiotom działającym w imieniu i na rzecz administratora, z którymi zawarł on umowę powierzenia przetwarzania danych.        
8. Mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej pod-
stawie. Pewne z tych praw mogą podlegać ograniczeniom z uwagi na inne przepisy prawa. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw 
należy skontaktować się administratorem lub IOD na dane kontaktowe podane we wniosku lub klauzuli.                                                
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                   
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jak również nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

……....................…….,dnia ............................                                                          .......................................................................

                                                                                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna)


