
……………………………………………………………………  

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 2 im. Gustawa Morcinka 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 rodzica /opiekuna prawnego dziecka)          

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
1. Niniejszy  dokument  zawiera  informacje,  celem  wykonania  przez  Administratora  obowiązku  informacyjnego,  jaki  wynika  z 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).  

2. Administratorem Pani/Pana danych jest  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku przy ul. Wilkowickiej 2.  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na czas uczęszczania ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku.  

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.  

6. Dane podaję dobrowolnie, ale są one obowiązkowe, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14 grudnia  2016  r.  Prawo oświatowe oraz  aktami wykonawczymi. Ich brak uniemożliwi przyjęcie dziecka do oddziału 

przedszkolnego.   

  

     Data............................                                                                                                            ………………….............................................   

                                                                                                                             (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego dziecka) 


