Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/534/20
Rady Miasta Gdańska
z dnia 27 lutego 2020 r

Imię i nazwisko rodzica:
…………………………………………...……….
Nazwa placówki, do której uczęszcza dziecko:
……………………………………………………

Oświadczenie
o miejscu zamieszkania dziecka
W związku z koniecznością rozliczenia przez Gminę Miasta Gdańska kosztów wychowania
przedszkolnego ponoszonych na wychowanków przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zamieszkałych
poza Gdańskiem oświadczam, że zamieszkuję wraz z dzieckiem:
…………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

urodzonym dnia: ………………………………………………………………………………………..
pod adresem: ……………………………………………………………………………………………
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr mieszkania)

…………………………………………………………………………………………………………….
Gmina: …………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania niezwłocznie poinformuję
o tym fakcie placówkę oświatową, do której uczęszcza dziecko.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta Miasta Gdańska
jako Administratora danych zawartych w oświadczeniu sporządzonym w celu przekazywania
dotacji, zgodnie z 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, wyłącznie do celów związanych
ze zwrotem przez gminę właściwą, ze względu na miejsce zamieszkania, kosztów wychowania
przedszkolnego poniesionych przez Gminę Miasto Gdańsk za wychowanków placówek,
do których dziecko uczęszcza/uczęszczało.

……………………………………

………………………………………

(data)

(podpis rodzica)

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe przez rodziców należy rozumieć także prawnych
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
2. Zgodnie z art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą
rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska
lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu
rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale
przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem
zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Gdańsku jest: Prezydent Miasta Gdańska - Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803
Gdańsk.

2.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku za pomocą adresu iod@gdansk.gda.pl.

3.

Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Gdańska - przetwarza Pani/Pana dane
osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, e Rozporządzenia oraz art. 51 ustawy z dn. 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5.

Dane osobowe mogą zostać udostępniane organom nadrzędnym, innym uprawnionym
podmiotom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne
lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym zgodnie z przepisami prawa
ujawnia się dane osobowe niezależnie od tego, czy są stroną trzecią.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez
okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach z dn. 14 lipca 1983 r. ze zm.),

8.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych - art. 15 Rozporządzenia.
b) sprostowania danych osobowych – art. 16 Rozporządzenia.
c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 - art. 18 Rozporządzenia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/
Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9.

Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze nie przysługuje Panu/Pani:
a)
b)
c)

prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą
prawną przetwarzania Pana/ Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

10. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

Zapoznałem się dn. .…………………………..

podpis ………………………………………………..

