
……………………………………….,  …………………… 
     (miejscowość, data)            

 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisany/a/...................................................................................................................  

(imię i nazwisko rodzica/ op. prawnego) 

oświadczam, iż: 
że mój syn/córka…………………………………………………………………………….........................................  

(imię i nazwisko dziecka) 

 
urodzony/a/ ……………………………………………… w ………………………...............................................  

(data i miejsce urodzenia) 

 
 
nr PESEL  
 
adres w Polsce: ..……………………………………………………………......................………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(adres) 

w roku szkolnym ..…………. / ……………..  
 
jest uczniem  …………, ……………………………………………………………………………………………………………..  

(klasa) 

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

(nazwa i adres szkoły lub placówki kształcącej, do której uczęszcza dziecko) 

W celu ułatwienia kontaktu proszę kontaktować się ze mną za pomocą poczty elektronicznej 

pod adresem: …………………………………………………………………………1 

 Jednocześnie:  
1. Zobowiązuję się, corocznie do dnia 30 września poinformować szkołę o miejscu realizowania obowiązku 
szkolnego mojego dziecka, zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 4  ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  

2. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 42 ustawy Prawo oświatowe -  niespełnianie przez moje dziecko 
obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że kontakt mailowy nie wyłącza prawa do kontaktu pocztą tradycyjną.  

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu e-mail przez Szkołę Podstawową nr 1 w Szczawie w celu 
komunikowania się, przyjmuje do wiadomości, iż zgoda może być w każdym momencie cofnięta.  

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
                                                                                          (czytelny podpis) 

                                                           
1
 Pole nieobowiązkowe  

 
 

          

 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie 

 
Zgodnie z art. 14 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) informuję, iż:  
 
1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie 

z siedzibą Szczawa 167; 34-607 Szczawa. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych możliwy jest  

w szkole, poprzez email: zspig_szczawa@op.pl lub tel. 18 3324006. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia  

o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w celu: 

1) realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego lub rocznego 
przygotowania przedszkolnego; 

2) w innych przypadkach Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na 
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

4. Kategoria przetwarzanych danych osobowych: dziecka: imię i nazwisko, PESEL, adres, data  
i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców.  

5. Odbiorcami Pana/Pani/Dziecka danych osobowych będą:  
1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczące w wykonywaniu czynności na 

naszą rzecz tj.: przedsiębiorstwo zajmujące się obsługą systemu UONET+, 
2) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji i 

Nauki, Kuratorium Oświaty, Gmina Kamienica, 
3) w przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie 

operator poczty elektronicznej, a w przypadku komunikacji pocztą tradycyjną – operator 
pocztowy.  

6. Pana/Pani/Dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa (w celu archiwizacji).  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

9. Dane osobowe Pani/Pana/Dziecka Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie pozyskał od Wójta 
Gminy Kamienica.  

10. Pana/Pani/ Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu w podejmowaniu 
decyzji (profilowaniu). 

 


