
 

 

………………………………………………………                               Rumia, dnia …….…………………… 
             (imię i nazwisko rodzica/opiekuna* prawnego) 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

                                   (adres zamieszkania) 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

 Oświadczam, iż od ……………………. r. zamieszkuję …...………..…………..…….….….…… 

                                            (dd/mm/rrrr)                                                                 (adres zamieszkania) 

 

……………….…….…. wraz z moim dzieckiem/podopiecznym* ……………………………..………... 
                                 (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego*) 

 

ur. ……………………………..r. z zamiarem stałego pobytu. 

 

        

   

………………………………………………….  

        (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* 

 

 

Klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Burmistrz Miasta Rumi  
z siedzibą w Rumi, przy ul. Sobieskiego 7 (kod pocztowy: 84 – 230), tel.: (58) 679 65 00, adres e-mail: urzad@um.rumia.pl  
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@um.rumia.pl 
lub pisemnie na adres administratora.  
3. Dane zbierane są dla celów rozliczeń finansowych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z art. 50-51 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ. u. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) 
4. Powyższe dane osobowe zostaną przekazane do jednostki samorządu terytorialnego w miejscu zamieszkania. 
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna Pan/Pani,  
że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  
Nie przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO. 
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego. 
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
8. Pana/Pani dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa. 

 

 

 

………………………………………………….  

        (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* 

 

* niepotrzebne skreślić 
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