
………………………………………………………………………...…… …………………………………………, dnia ……………………. 
(imię i nazwisko opiekuna/opiekunów) (miejscowość, data) 

 

…………………………………………………………………….………. 

 

 

………………………………………………………………………...…..  
(adres zamieszkania)  

Oświadczenie 

Oświadczam/-y, iż zamieszkuję/-emy i przebywam/-y wraz z dzieckiem 

 

……………………………………………………………………… ………………….………… od dnia ………………………………..……… 
(imię i nazwisko) (data urodzenie) (data) 

w gminie ………………………………………………………… pod adresem ……………………………………………………………. 
(nazwa gminy)  

………………………………………………………………………………………………………… z zamiarem stałego tam pobytu. 
 

Obowiązek Informacyjny 
Na podstawie art. 13 i art. 14 RODO¹ informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej, z siedzibą przy ul. Chabrowej 99, 52-200 Wysoka.  Dane 

kontaktowe: tel. 71-715-15-99, e-mail iodwysoka@bipwysoka.pl 
2. Przetwarzamy dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów zawarte w oświadczeniu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia.;  w celu: 

w celu udzielania dotacji dla placówki przedszkolnej, do której uczęszcza dziecko wymienione w oświadczeniu i rozliczenia tych kosztów z gminą, na 
terenie której zamieszkuje dziecko, wraz z opiekunem, wymienione w oświadczeniu.; na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e RODO, tj. wykonując 
przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 51 ust. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych oraz przepisów do nich wykonawczych; przez okres: rozliczenia dotacji, a następnie okres ewentualnej kontroli i trwania 
postepowania pokontrolnego; a następnie będą one archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 
1 lit. c RODO, przez okres wynikający z rozporządzenia. 

3. Podanie danych osobowych jest wymagane przez obowiązujące przepisy i niezbędne do rozliczenia dotacji. 
4. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: iodwysoka@bipwysoka.pl, czy 

korespondencyjnie pod adresem: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce (proszę wtedy na kopercie dopisać Inspektor Ochrony 
Danych). 

5. Ma Pani/ Pan prawo do: 
a) dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania; 
b) żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO; 
c) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych 

danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu; 
d) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych w zakresie , w jakim podstawa przetwarzania jest art. 

6 ust. 1 lit. e RODO 
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 

6. Nie ma Pan prawa do cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą przetwarzania danych oraz usunięcia danych, 
chyba że zaistnieje przesłanka wynikającą z RODO ani przeniesienia danych,; 

7. Pani/ Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z którymi współpracujemy:  
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, organowi prowadzącemu – Urzędowi Gminy w Kobierzycach, innym gminom 
zobowiązany do pokrywania kosztów pobytu w placówce przedszkolne;  
b) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: Podmiotom świadczącym nam 
usługi informatyczne, pomoc prawną, 
c) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również profilowane. 
 

 

 

 

 

………………………………………………………... 

 

 

 

 

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

  
* zgodnie z art. 25-27 kodeksu cywilnego, miejsce zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, 
przy czym miejsce zamieszkania dziecka jest zdeterminowane miejscem zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych. 
** adres zamieszkania może być inny niż adres zameldowania. 
 

¹ Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 


