OŚWIADCZENIE
OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ KANDYDATA
Dane identyfikacyjne kandydata
Imię
Data urodzenia

Nazwisko
dzień

miesiąc

rok

Dane osobowe opiekuna prawnego
Rodzic / Opiekun prawny
Imię i nazwisko
Stopień
pokrewieństwa
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ubiegające się o przyjęcie do liceum gdyż jestem:
panną / kawalerem;
wdową / wdowcem;
osobą pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu;
osobą rozwiedzioną;
oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Do oświadczenia dołączam jeden z poniższych dokumentów:
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;
akt zgonu;
inne dokumenty określone przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………………………………….……
podpis opiekuna prawnego
Oleśnica, dnia ………………………………………..……….. r.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym prze z
przewodniczącego.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 j.t.).
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być również zweryfikowane w drodze udzielenia wyjaśnień oraz informacji przez instytucje publiczne i
organizacje pozarządowe.
Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 )
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2 016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych ul. Wojska Polskiego 67/69, 56 -400 Oleśnica
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl
3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
oraz - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty
5) ani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych
oraz do momentu odwołania zgody
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

