
 
…………………………………….                           ….…….…………., dnia ……………… 
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                             (miejscowość) 
 
………………………………………………… 
    (adres zamieszkania wnioskodawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE potwierdzające adres miejsca zakładu pracy 
 
 
Oświadczam, że miejsce pracy: 
 

1. Matki - …………………………….., jest: …………………………………………………. 
                            (imię i nazwisko)                                (nazwa zakładu pracy) 
 

2. Ojca - ………………………….…, jest: ………………………………………………… 
                             (imię i nazwisko)                   (nazwa zakładu pracy) 

 
 
znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej  w Myślachowicach 
 
  
 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 
 
 

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

 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Myślachowicach  

ul. Trzebińska 15, 32-543 Myślachowice,  telefon: 32 613 70 82. 

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-

mail e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub 

danych dziecka. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w 

tym rekrutacji do Szkoły, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów 

wykonawczych. 

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość 

istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających 

administratora do przetwarzania tych danych). 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenia składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
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- podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Szkołę 

przez przepisy prawa, 

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji oraz profilowaniu. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast 

danych fakultatywnych jest dobrowolne.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że 

zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną powyżej.  

 

…………………………                 …………………………………                       ……….……………………….. 

                    data                      podpis matki/opiekunki prawnej                      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…………………………………….                           ….…….…………., dnia ……………… 
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                             (miejscowość) 
 
 
………………………………………………… 
    (adres zamieszkania wnioskodawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE o spełnianiu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata 
 
Oświadczam, że  dziecko / dzieci*:  
 

1. ……………………………………   …………………………. 
                    (imię i nazwisko dziecka)     (data urodzenia dziecka) 

 
2. ……………………………………   …………………………. 

                    (imię i nazwisko dziecka)     (data urodzenia dziecka) 

 
3. ……………………………………   …………………………. 

                    (imię i nazwisko dziecka)     (data urodzenia dziecka) 

 
spełniają obowiązek nauki w Szkoły Podstawowej w Myślachowicach 
 
 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 
 
 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
*niepotrzebne skreślić 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Myślachowicach  

ul. Trzebińska 15, 32-543 Myślachowice,  telefon: 32 613 70 82. 

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez 

e-mail e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

lub danych dziecka. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych w tym rekrutacji do Szkoły, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów 

wykonawczych. 

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na 

podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenia składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
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7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: 
- podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na 
Szkołę    przez przepisy prawa, 

      - organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 
9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji oraz profilowaniu. 
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe 

natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że 
zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną powyżej.  
 

…………………………                 …………………………………                       ……….……………………….. 

                    data                      podpis matki/opiekunki prawnej                      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…………………………………….                           ….…….…………., dnia ……………… 
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                             (miejscowość) 
 
 
………………………………………………… 
    (adres zamieszkania wnioskodawcy) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE o uczęszczaniu dziecka do placówki wychowania przedszkolnego 

znajdującej się w obwodzie danej szkoły podstawowej 
 
 
Oświadczam, że   …………………………            ……………………. 
          (imię i nazwisko kandydata)          (data urodzenia kandydata) 

 
 
uczęszczał / uczęszczała* do Przedszkola Samorządowego w Myślachowicach 
 
znajdującego się w obwodzie szkoły. 
 
 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 
 
 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
*niepotrzebne skreślić 

 

Klauzula Informacyjna  

 
Zgodnie z art. 13 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 (dalej RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Myślachowicach  

ul. Trzebińska 15, 32-543 Myślachowice,  telefon: 32 613 70 82. 

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez 

e-mail e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

lub danych dziecka. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych w tym rekrutacji do Szkoły, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów 

wykonawczych. 

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na 

podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenia składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
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- podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na 
Szkołę         przez przepisy prawa, 

      - organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 
9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji oraz profilowaniu. 
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe 

natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że 
zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną powyżej.  
 

…………………………                 …………………………………                       ……….……………………….. 

                    data                      podpis matki/opiekunki prawnej                      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

…………………………………….                           ….…….…………., dnia ……………… 
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                             (miejscowość) 
 
 
………………………………………………… 
    (adres zamieszkania wnioskodawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych dziecka  
 
 
Oświadczam, że krewni   …………………………            …………………… 
             (imię i nazwisko kandydata)          (data urodzenia kandydata) 
 
 

którzy wspierają w zapewnieniu należytej opieki kandydata zamieszkują w obwodzie Szkoły 

Podstawowej w Myślachowicach 

 
 
 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 
 
 

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

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Myślachowicach  

ul. Trzebińska 15, 32-543 Myślachowice,  telefon: 32 613 70 82. 

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez 

e-mail e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

lub danych dziecka. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych w tym rekrutacji do Szkoły, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów 

wykonawczych. 

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na 

podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: 
      - podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na 

Szkołę   przez przepisy prawa, 
      - organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenia składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
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9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji oraz profilowaniu. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe 

natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że 
zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną powyżej.  
 

…………………………                 …………………………………                       ……….……………………….. 

                    data                      podpis matki/opiekunki prawnej                      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 


