……………………………………………....
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

……………………
(Miejscowość, data)

………………………………………………
(Adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU OBWIĄZKU NAUKI
W ROKU SZKOLNYM 2021-2022

Ja niżej podpisany/a , oświadczam, że …………………………..………………...........................(imię
i nazwisko ucznia), urodzony/a ………………………... (data urodzenia)
spełnia obowiązek nauki w
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..(nazwa i adres szkoły)
Nadmieniam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

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

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:
1.

2.

3.






Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze, adres
e-mail: ug@podedworze.pl, nr tel. 83 379 50 11.
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod
adresem e-mail:inspektor@cbi24.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą
na terenie Gminy Podedwórze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. w związku z
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia
skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów
tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

4.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami
prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych
umów powierzenia. Dane mogą być także przekazane podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe.

5.

Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

7.
8.
a)
b)
c)
d)

9.

Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
Prawa osób, których dane dotyczą
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora :
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo
wniesienia
skargi
do
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie
brak możliwości realizacji celu wskazanego w pkt. 3.

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

