………………………..…………………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)
…….………………………….………………………..……
(adres)

OŚWIADCZENIE
O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka
………………..……………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko dziecka)

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej.
Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem do szkoły):
Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Miejsce nauki

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………………………
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 4 ust.42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi z mianami)
wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), zamieszkałą pod wspólnym adresem, składającą się
z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25
rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod
opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych moich oraz moich dzieci przez
Zespół Szkół Technicznych w Płocku w celu rekrutacji do szkoły.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.
*niepotrzebne skreślić

……………………………………………......................
(data, czytelny podpis rodzica /opiekuna)

Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) –
zw. dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Technicznych, al. Kilińskiego 4, 09-402
Płock, e-mail: sekretariat _zst@go2.pl, telefon: (24) 364 27 30.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjoplock.pl, tel.: 24 367 89 34.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do Zespołu Szkół Technicznych w Płocku.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie
danych osobowych) i art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
w zw. z art. 13b oraz art. 92k ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327
ze zm.).
5. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i można ją wycofać w dowolnym momencie. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia nauki
w szkole.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa,
bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może
również udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której
dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to
w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;
b) prawo do sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia
lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane lub ich treść zostały błędnie zebrane;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może
w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania
administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże
niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
11.Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

