
 
…………………………………………………………………… 
                                          Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 
 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
                                                            Adres zamieszkania 

 

  
OŚWIADCZENIE 

Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że: 

1)  ………………………………………………………………… wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, 
                        (imię i nazwisko kandydata)                                                                                                                                                

 

w której wychowuje się.............................................................................  dzieci.                                                                             
                                                          ( troje, czworo, pięcioro) 
 

2) Wychowuję samotnie……………………………………………………………………….                                                              
                                                                       (imię i nazwisko kandydata) 
(jako – panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczone prawomocnym 
wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona*) i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.  

        

Toszek, dnia ……………………………                                 …………………………………………………. 
                                                                                                                             (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego dziecka) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie obejmującym przyjęcie i pobyt dziecka w  oddziale przedszkolnym 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler  w Toszku. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej we 
wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. Wyrażenie zgody jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe. W przypadku 
niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. 

           Data………………………                                                                      ………………………………….. 
                                                                                                                                          Czytelny podpis 
Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku z siedzibą  w 44-180 Toszek, ul. 
Dworcowa 27, tel. e-mail: sp1gtoszek@poczta.onet.pl 

2. Inspektorem danych jest: e-mail: ido@cuw-toszek.pl  
3. Celem zbierania danych jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji dziecka/ucznia/pracownika. 
4. Podstawa przetwarzania jest art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych, jak również prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 
przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przebywania w szkole, a następnie w celach archiwalnych przez okres wynikający z 
odrębnych przepisów.  

 
 
Data:………………………                                                                    ………………………………….. 
                                                                                                                              Czytelny podpis 


