Załącznik nr l

miejscowość i data
(imię i nazwisko rodzica)

(adres zamieszkania)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
POWIADOMIENIE O FORMIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI
przez młodzież w wieku 15 -18 lat
I. Dane osobowe dziecka:

l. Imię i nazwisko:
2. Data urodzenia: ... -__3. Miejsce urodzenia:
4. Imiona rodziców:

5. PESEL:
II. Dane dotyczące szkoły:
l. Rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko:
a Liceum Ogólnokształcące Q Technikum
1-3 Szkoła branżowa 1-1 Inna
2. Pehia nazwa i adres szkoły :

3. Czas trwania nauki:

a) data rozpoczęcia:
b) przewidywany rok zakończenia:

III. Jeśli dziecko odbywa przygotowanie zawodowe (młodociani zatrudnieni na umowę
o pracę):

l. Zawód w jakim kształci się dziecko:

2. Nazwa i adres zakładu pracy, z którym została zawarta umowa o przyuczeniu do zawodu:

3. Data zawarcia i okres na jaki została zawarta umowa o przygotowanie zawodowe:
Umowa z dnia

zawarta na okres od _ do

Zobowiązuję się jednocześnie do powiadomienia organów gminy o zmianach występujących
w powyższym zakresie.

(podpis rodzica/opiekuna)

Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.póz. 910 z późn. zm.)
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta
miasta), na terenie której dziecko mieszka, sq obowiązani informować go o formie spełniania
obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZAKRESIE PROWADZENIA EWIDENCJI OBOWIĄZKU NAUKI
Wypełniając obowiązek określony w art. 13 ust. l 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 „RODO") informujemy o zasadach
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
l. Administratorem danych osobowych jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
i Przedszkoli 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac 1000-1ecia 22a;
2. Inspektor Ochrony Danych - Piotr Juzoń - pjuzon@abidata.pl;
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
4. Dane osobowe przetwarzane będą w postępowaniu administracyjnym dotyczącym prowadzenia
ewidencji obowiązku nauki oraz kontroli spełniania obowiązku nauki przez uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń;
5. W związku z przetwarzaniem danych, o których mowa w punkcie 4 odbiorcami danych osobowych
mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa w szczególności:
a) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, a także nie będą profilowane ani przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej
8. Uprawnienia:

a) ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie
można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
b) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną.

(data)

(podpis)

