
             
                                                                                                      .....................................................
                                                                                                         (nazwa lub pieczątka przedszkola)
...................................................................
         (imię i nazwisko rodzica / opiekuna)

                                                         O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że faktycznym miejscem zamieszkania moim i mojego dziecka

..........................................................................................................................................................
                                                                           (imię i nazwisko dziecka)

od....................................................................   jest
                                 (miesiąc i rok)

..........................................................................................................................................................
                                                           (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)

Oświadczam,  że  jestem  świadoma/y  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego
oświadczenia.
W przypadku zmiany danych adresowych zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania
o tym fakcie szkołę/przedszkole do którego dziecko uczęszcza.

                                                                                           ...................................................................
                                                                                                        (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)
................................................................................................................................................................
Oświadczenie wystawione wyłącznie na potrzeby informacji dla Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Luboń z tytułu refundacji kosztów 
wychowania przedszkolnego między jednostkami samorządu terytorialnego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie  art.  13 ust.  1 i  ust.  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Luboń z siedzibą w Luboniu, pl. E. 
Bojanowskiego 2, kod pocztowy 62-030 Luboń , e-mail: office@lubon.pl , tel. 618130011.
Inspektor ochrony danych:  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Luboń: 
e-mail:  iodo@umlubon.pl, tel. 618130011, adres pocztowy – Urząd Miasta Luboń Inspektor Ochrony Danych Osobowych 62-030
Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
odbywać się będzie na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 
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)   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.
Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat wynikający z 
kategorii archiwalnej „B5” oznaczonej dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.
Prawo dostępu do danych  osobowych:  Posiada  Pani/Pan  prawo dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo do  ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne  i  niezbędne  do  dokonania
prawidłowego rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego między jednostkami samorządu terytorialnego.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Odbiorcy danych:  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane  podejmowanie  decyzji,  profilowanie:  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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