
…………....................., dnia .......................... 

Oświadczenie o spełnianiu przez ucznia obowiązku nauki 

Ja, niżej podpisany (a) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
(imię i nazwisko rodziców, opiekunów dziecka) 

Oświadczam że mój syn/córka ………………………………………………………………………….……………… 
(imię i nazwisko, data urodzenia) 

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………… 
(data urodzenia, pesel) 

zamieszkały (a) ………………………………………………………………………………………………………….…….. 
(adres zamieszkania) 

spełnia od dnia …………..……….obowiązek nauki w …………………………………………..……………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……..… 
(nazwa placówki, adres) 

Spełnia obowiązek nauki w innej formie (jakiej)………………………………………………………..……... 

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

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej 

....................................................................... 
(podpis rodziców lub prawnych opiekunów)  

Podstawa prawna:  
Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 

z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730) 



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, 

z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 

Michałowice),  

2) Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 12-

388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres 

sekretariat@michalowice.malopolska.pl.  

3) Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail 

iod@michalowice.malopolska.pl, 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontroli spełniania obowiązku 

nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Michałowice, 

5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 41 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 Prawo oświatowe, 

6) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych 

z Administratorem, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, 

8) podanie danych jest wymogiem ustawowym, 

9) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

10) Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 



uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych  

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

12) Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do osób 

trzecich. 


