
 
      Gorzków, dnia ................................ 

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

 
................................................................ 
    (imiona i nazwiska  rodziców/opiekunów dziecka) 
 
................................................................ 

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

    (adres zamieszkania)                                                           Wójt Gminy Gorzków 

            
 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

(Dz. U.  z  2021 r.  poz. 1082, ze zm.) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu/ nauki* 
informują, iż  

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

(imię i nazwisko ucznia, data urodzenia) 
 

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

(nazwa i adres szkoły/placówki) 
 
*niepotrzebne skreślić 

................................................. 
(podpis rodziców lub prawnych 

opiekunów)  
 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

................................................. 
(podpis rodziców lub prawnych 

opiekunów)  
 

Pouczenie: 
Brak odpowiedzi będzie skutkował postępowaniem zgodnym z art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.), tj. „Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 40 ust. 1, obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”. 
 
 
Potwierdzenie oświadczenia przez szkołę lub inną placówkę prowadzącą kształcenie,                        
w której uczeń/uczennica spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: 
 
 
 
............................... 
      (pieczęć szkoły)      
                                  ……………............................................... 

(podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnione 
                                                                                                             z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) 
przetwarzanych w Gminie w Gorzków jest Wójt Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków 
Osada. 

2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Urzędu Gminy Gorzków, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie  za pomocą 
adresu e-mail: rodo@gorzkow.eu

3. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) przetwarzane będą w celu 
kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Gorzków  
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, 
ze zm.). 

, lub pisemnie na adres Administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) będą przetwarzane wyłącznie                  
w zakresie związanym z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) będą wyłącznie podmioty do tego uprawnione                 
w oparciu o przepisy prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe oraz 
Pani/Pana dziecka (podopiecznego) w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie udzielonej zgody. 

5. Pani/Pana dane oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego), z wyłączeniem danych 
osobowych udostępnianych dobrowolnie, oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji celu, czyli do ukończenia przez Pani/Pana dziecko (podopiecznego) 18 roku 
życia, a po tym okresie przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przypadku 10 lat. Dane 
podawane dobrowolnie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub 
do wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz 
Pani/Pana dziecka (podopiecznego) jest niezgodne z prawem, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 
organu nadzoru. 
 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) jest 
wymogiem ustawowym wynikającym z art. 40 w związku z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe. 
 
9. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) nie będą podlegały 
automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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