
 

……………………………………………. 

            (imię i nazwisko rodzica) 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany  oświadczam, że moje dziecko 

………………………………………………………wychowuje się w rodzinie wielodzietnej  
                           (imię i nazwisko dziecka)  

 

(wychowującej   troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku   życia, a w przypadku, gdy dziecko 

uczy  się lub studiuje do ukończenia 25 roku życia). 

 

 

 

………………………                                      …………………………………………………. 

         data                                                                                   (podpis rodzica) 

 

 
Dyrektor Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000), informuję, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Białej Podlaskiej,  

ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 341 67 10. 

2. Z inspektorem ochrony danych możecie Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: 

iod@bialapodlaska.pl 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celach niezbędnych do naliczenia zwolnienia z opłaty za każdą 

rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka powyżej czasu  realizacji bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki tj. zwolnienia w wysokości 50% na każde dziecko  korzystające z wychowania  

przedszkolnego z rodziny wielodzietnej zgodnie z Uchwałą nr V/37/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 

11 marca 2019 r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,  

 a także warunków częściowego zwolnienia z tych opłat dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Miejską Biała Podlaska na 

podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Podane przez Państwo dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w roku szkolnym 2019/2020 to jest od momentu złożenia 

oświadczenia do dnia 31 sierpnia 2020r. Po tym okresie zostaną zniszczone.  

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.  

7. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych naruszają przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne.  

9. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

Lp. Imię i nazwisko dziecka 
Data 

urodzenia 
Miejsce nauki 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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