
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż 

        …………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

znajdująca(-y) się pod moją opieką
uczęszczająca(-y)  do 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 15,  ul. Druskienicka 32,  60-476  Poznań
………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa przedszkola / szkoły)

zamieszkuje od …………………………………………..… wraz ze mną pod adresem:
         (miesiąc-rok)

…………………………………………………………………
(miejscowość)

…………………………………………………………………………………………………………………...
(ulica, nr domu/lok.)

Oświadczenie wydane jest dla Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania w celu umożliwienia rozliczenia 
kosztów wychowania przedszkolnego między jednostkami samorządu terytorialnego

………………………. ……………………………….
Data Czytelny podpis

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17,

61-841 Poznań
2) Wyznaczono  inspektora  ochrony danych,  z  którym  można  się  kontaktować  poprzez  e-mail:   iod@um.poznan.pl  lub

pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
3) Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 50 i 51 ustawy z dnia

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, którym jest rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego
między jednostkami samorządu terytorialnego.

4) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane
przez  okres  niezbędny  do  zrealizowania  przepisów  dotyczących  archiwizowania  danych  obowiązujących  u
Administratora.

5) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,  ale są one potrzebne osobom,

których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
6) Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych 
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do dokonania prawidłowego rozliczenia kosztów wychowania

przedszkolnego między jednostkami samorządu terytorialnego.
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym

profilowaniu.


