
        Koszalin, dn. …………………… 

………………………………. 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

………………………………. 
             (adres korespondencyjny) 

 

……………………………….  
                 (telefon kontaktowy)  

      Dyrektor 

      Szkoły Podstawowej nr 18 

      im. Jana Matejki 

      w Koszalinie 

 

 

Oświadczam, że syn/córka* ………………………………., ur. ……………………………. 

uczeń/uczennica* klasy ………. nie będzie uczęszczał/uczęszczała* do Szkoły Podstawowej nr 18 

im. Jana Matejki w Koszalinie.  

Obowiązek szkolny będzie realizował/realizowała* w ……………………………………… 

…………………………………… w ………………………………………………………….. 

od dnia ………………………..   

 

Powód wypisania ze szkoły ………………………………………………………………… 

 

Nr dowodu osobistego wypisującego dziecko: ……………………………………………… 

 

 

…………………………………….   …………………………………… 
           podpis matki lub opiekuna prawnego)**                                 (podpis ojca lub opiekuna prawnego)**     

 

 

 

 
 

*    niepotrzebne skreślić 

** wymagane bezwzględnie podpisy obojga rodziców lub dokument potwierdzający ograniczenie władzy 

       rodzicielskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Szkołę 

Podstawową Nr 18 w Koszalinie, w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

…….………………………………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1)Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr. 18 im. Jana Matejki, mieszcząca 

się przy ul. Stanisława Staszica 6, 75-449 Koszalin  

2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –iod@zeto.koszalin.pl  

3)Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4)Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów 

wykonawczych. 

5)Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6)Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i danych osobowych dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania. Możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie 

przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych. 

7)Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznacie Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa lub dziecka, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8)Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. 

9)Państwa dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 

10)Podanie przez Państwo danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast 

danych fakultatywnych jest dobrowolne.  

 
 


