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

..........................................................  
imię  

..........................................................  
nazwisko (rodzica, opiekuna prawnego)  

 

..........................................................  
adres zamieszkania  
 

Urząd Gminy  

Dobromierz  

 

 

Zawiadamiam, że mój syn /córka …….................................................................  
                      (imię i nazwisko) 

urodzony ................................................, w roku szkolnym 2020/2021 realizuje  

 

obowiązek nauki w ..............................................................................................  
(nazwa i adres szkoły)  

.................................................................................................................................  

......................................................  
(czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:  

1) Administratorem Państwa danych będzie Urząd Gminy Dobromierz reprezentowany przez Wójta Gminy 

Dobromierz Jerzego Ulbina. 

2) z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: Marcin Wowk iod.dobromierz@grupaformat.pl. 

3) Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e 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 RODO. 

4) Państwa dane mogą zostać przekazane osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Dobromierz, tj. pracownikom 

celem wykonania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym Wójt Gminy Dobromierz zleci 

wykonywanie czynności przetwarzania danych. 

5) Podane przeze Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, 

Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej. 

6) Macie Państwo prawo do żądania od Wójta Gminy Dobromierz dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do 

przenoszenia danych; 

7) Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu 

nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania 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. 

8) Podanie przez Państwa  danych  osobowych jest  wymogiem  ustawowym. Będziemy przetwarzać Państwa dane  

w celu kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez ucznia. 

 

 …………………………………..                                  
(czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego) 

 


