................................................................
( Imię i nazwisko wychowanka)
...........................................................................
(Adres zamieszkania)
...........................................................................
...........................................................................
Adres e-mail/telefon

Dyrektor
Zespołu Placówek Młodzieżowych
w Augustowie

DEKLARACJA
o kontynuowaniu pobytu w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie
w roku szkolnym ................/.................
Deklaruję kontynuację pobytu w bursie w roku szkolnym ......................./....................:

UWAGA
Warunkiem przyjęcia wychowanka do bursy jest brak zaległości w opłatach wobec placówki oraz
rozliczenie z bursą na koniec poprzedniego roku szkolnego.
Jednocześnie oświadczam, że potwierdzę telefonicznie lub osobiście do dnia 20 sierpnia 2019r. wolę
zamieszkania mojego dziecka/ moją wolę* zamieszkania w bursie

..............................................
(miejscowość, data)

* właściwe podkreślić

.......................................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna wychowanka niepełnoletniego/
podpis wychowanka pełnoletniego

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest
Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie, ul. Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3a,
16-300 Augustów, dane kontaktowe: tel. 87 643 25 40, email: zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl
2) inspektorem ochrony danych w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie jest osoba
wyznaczona – dane kontaktowe: tel. 87 643 25 40, email: zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do

Zespołu Placówek

Młodzieżowych Bursa Międzyszkolna w Augustowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.
2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podstawy prawne przetwarzania: art. 145 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996); Uchwała nr 181/XXIV/17 Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej
w Augustowie na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde
z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustawy oraz jednolitego
rzeczowego wykazu akt,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej,
7) ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, a także wniesienia skargi do organu
nadzorczego,
8) podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
automatycznemu profilowaniu,
9) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

...................................................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ kandydata pełnoletniego)

