
Grodzisk Maz., …………………….. 
……….................................................... 
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka) 
 

................................................................       
    (adres zamieszkania)    

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

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

(t.j. Dz. U. z  2021 r.  poz. 1082, ze zm.) informuję, że  
 

.................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko ucznia, data urodzenia) 

 

 

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

 

.................................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres szkoły/placówki) 

 
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”. 
  

Klauzula Informacyjna RODO – (zgodnie z art. 13 RODO) informujemy, że: 
 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Biuro Oświaty Gminy Grodzisk 

Mazowiecki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32a. Przesłanką prawną 

przetwarzania danych zawartych w e-formularzu jest przetwarzanie niezbędne do wykonania obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 6 ust. 1 lit.c RODO określonego na 

podstawie zawartego wskazania prawnego w art. 40 pkt.2 ustawy Prawo Oświatowe. 

Zebrane dane przetwarzamy z wykorzystaniem zarządzanego przez nas systemu informatycznego i nie 

poddajemy przetwarzaniu, którego wynik opiera się o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. w tym 

profilowania. Informujemy, że przysługuje ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

Podane wyżej dane, podane w celu wykonania ustawowego obowiązku prawnego, będą przetwarzane do 

czasu wygaśnięcia obowiązku gromadzenia informacji o spełnieniu obowiązku nauki przez Twoje 

dziecko do momentu osiągnięcia 18 roku życia lub do momentu uznanego wyrażenia sprzeciwu. Podane 

przez ciebie dane osobowe nie będą podlegały upowszechnieniu, a ich udostępnienie będzie możliwe 

tylko i wyłącznie podmiotom na podstawie obowiązującego prawa. Informujemy cię, że Administrator 

danych, na podstawie art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do prowadzenia punktu 

kontaktowego we wszystkich sprawach ochrony danych osobowych, wskazując następujące dane 

kontaktowe: Robert Kozłowski, adres mail:  iod@cdkp.pl, tel. 604-362-559 lub listownie pod adresem 

siedziby Administratora danych. 
 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

.................................................... 
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)  

 

mailto:iod@cdkp.pl

