Swarzędz, dnia ................................
………....................................................
................................................................
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców/
opiekunów dziecka)

................................................................
…............................................................
Burmistrz

(adres zamieszkania)

Miasta i Gminy Swarzędz
OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu/ nauki*
informują, iż
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia, data urodzenia)

spełnia od dnia ................................. obowiązek nauki w .........................................................................

....................................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/placówki)

*niepotrzebne skreślić
.................................................
(podpis rodziców lub prawnych
opiekunów)

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

.................................................
(podpis rodziców lub prawnych
opiekunów)

Pouczenie:
Brak odpowiedzi będzie skutkował postępowaniem zgodnym z art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910), tj. „Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 40 ust. 1, obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.

Potwierdzenie oświadczenia przez szkołę lub inną placówkę prowadzącą kształcenie,
w której uczeń/uczennica spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki:

...............................
(pieczęć szkoły)

……………...............................................
(podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnione
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 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, zwanego RODO informujemy, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu jest Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz. Dane do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul.
Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail: umig@swarzedz.pl.

2.

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Urząd Miasta i
Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail:
iod@umig.swarzedz.pl.

3.

Podstawą prawną działalności Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713).

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów RODO, a w szczególności art. 6 ust. 1 lit.
e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym.

5.

Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) będą przetwarzane w celu kontrolowania
spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkała na terenie miasta i gminy Swarzędz na podstawie
art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

6.

Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) będą przetwarzane wyłącznie
w zakresie związanym z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) będą wyłącznie podmioty do tego uprawnione w oparciu o przepisy
prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego)
w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
lub na podstawie udzielonej zgody.

7.

Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego), z wyłączeniem danych osobowych
udostępnianych dobrowolnie, oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji celu, czyli do ukończenia przez Pani/Pana dziecko (podopiecznego) 18 roku życia, a po tym
okresie przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przypadku 10 lat(zgodnie z JRWA BE10). Dane
podawane dobrowolnie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do
wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych

8.

Posiada Pani/Pan prawo do:
➢ sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
➢ żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO;
➢ żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
➢ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
➢ przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

9.

Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw
znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) jest wymogiem
ustawowym wynikającym z art. 40 w związku z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe.

11. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść
skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

