
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA* 

 (dotyczy dzieci potwierdzających uczęszczanie do klasy pierwszej szkoły obwodowej) 

DANE ADRESOWE KANDYDATA 

Adres zamieszkania 

Województwo  Ulica  

Powiat  Nr budynku  Nr lokalu  

Gmina  Kod pocztowy  

Miejscowość  Poczta  

 

Proszę wypełnić obie kolumny, gdy adresy zamieszkania rodziców są różne. 

Adresy zamieszkania rodziców 

Kraj Polska Polska 

Województwo   

Powiat   

Gmina   

Miejscowość   

Ulica   

Nr budynku   

Nr lokalu   

Kod pocztowy   

Poczta   

*Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 

pobytu (art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) 

 OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, iż wszystkie ww. dane zgodne są ze stanem faktycznym.  
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
………………………..................      …………………………..………….. 
podpis matki/opiekunki prawnej      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: 

RODO) 

INFORMUJEMY, ŻE:  

1.Administratorem przetwarzanych danych w ramach deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego jest Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku 

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się w 

sprawach ochrony danych po adresem e-mail: alicie1986@interia.pl oraz pisemnie na adres 

siedziby Administratora.  

3.Dane osobowe dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci będą przetwarzane w 

celu przyjęcia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na podstawie 

zgłoszenia. 

4.Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C) RODO. 

Przepisy szczegółowe zostały zawarte w ustawie z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej.  

6.Dane osobowe zawarte w oświadczeniu o miejscu zamieszkania będą przetwarzane przez 

okres wskazany w przepisach prawa obowiązującego.  

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

b) sprostowania danych;  

c) ograniczenia przetwarzania;  

d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 

RODO. 
  9. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane 

dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

niemożnością przyjęcia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej. 

10.Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie oświadczenia o miejscu 

zamieszkania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na 

podstawie art. 20 RODO.  

11.W toku przetwarzania danych na potrzeby oświadczenia o miejscu zamieszkania nie 

dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów.  

12.Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie 

danych w procesie oświadczenia o miejscu zamieszkania narusza obowiązujące przepisy 

prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, 

gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce 

organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie 

właściwy do rozpatrzenia skargi .  

13.Podanie danych zawartych w oświadczeniu jest konieczne dla wypełnienia obowiązku jaki 

nakłada na rodzica art. art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. 
 

………………………..................      …………………………..………….. 
podpis matki/opiekunki prawnej      podpis ojca/opiekuna prawnego 


