
Strumień, dnia ……………… 2022 r. 

 
(imię i nazwisko) 

 

 
(adres pobytu) 

 

 

Gmina Strumień 

ul. Rynek 4 

43-246 Strumień 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty 

 

Ja niżej podpisana/podpisany*) oświadczam, że moja córka/syn*): 

 

(imię i nazwisko, data urodzenia) 

kontynuuje kształcenia w ukraińskim systemie oświaty. 

 

 

………………………………………….. 
(podpis) 

 

 

 

*) Niepotrzebne skreślić. 

 

 
Podstawa prawna art. 15 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r., poz. 645): 

 

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy pobierają naukę w przedszkolu 

lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu 

albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Rodzic lub 

osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu 

dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie 

oświaty.



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO -

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miejski w Strumieniu 

oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Strumieniu (ul. Rynek 4, 43-246 

Strumień), tel. 33 85 70 142, adres e-mail: sekretariat@um.strumien.pl. 

1) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych proszę kontaktować się 

z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl, tel. 33 85 70 142. Ponadto, 

szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają również pracownicy bezpośrednio zaangażowani 

w załatwienie Państwa sprawy. 

2) Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO), tj. art. 15 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących 

obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r., poz. 645). 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze. 

4) Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami 

Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Urzędem Miejskim w Strumieniu przetwarzają dane osobowe, np. firmy informatyczne, które 

świadczą usługi serwisowe oprogramowania, z których korzysta Urząd. 

6) Okres przechowywania Państwa danych zgodny jest z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub 

z innym szczególnym przepisem prawa, regulaminem. 

7) Na podstawie rozporządzenia 2016/679 przysługują Państwu określone prawa takie jak prawo dostępu 

do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informuję, 

że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone 

na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.  

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy RODO. 

9) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


