...........................................

……………………., dn. ……………………….

(Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów)

(miejscowość, data)

...........................................
...........................................
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
Oświadczam/-y, iż zamieszkuję/-jemy i przebywam/-y wraz z dzieckiem (dziećmi)
...........................................................................
od ….………………………….………………

(data)

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

w gminie.....................................................

pod adresem............................………………………………………………………………………………………….,
z zamiarem stałego tam pobytu.
_________________________________________________________________________
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gminę Czernica
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
1.
Administrator danych
Administratorem Twoich i Twojego dziecka danych osobowych jest Gmina Czernica, z siedzibą w Czernicy. Możesz się z nami
skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
- przez e-mail: czernica@czernica.pl
- telefonicznie: +48/ 71 726 57 00
2.
Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania Twoich i Twojego dziecka danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem
danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,
- przez e-mail: biurorady@czernica.pl
- telefonicznie: +48/ 603 402 385.
3.
Cele przetwarzania Twoich i Twojego dziecka danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje i Twojego dziecka dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, aby dokonać procesu
udzielenia dotacji dla placówki przedszkolnej, do której uczęszcza Twoje dziecko i rozliczenia tych kosztów z gminą, której mieszkańcem
jesteś.
4.
Podstawa prawna przetwarzania Twoich i Twojego dziecka danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje i Twojego dziecka dane osobowe na podstawie przepisów art. 51 ust. 10 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.).
5.
Okres przechowywania Twoich i Twojego dziecka danych osobowych
Twoje i Twojego dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Czernica przez minimum 10 lat, następnie Archiwum
Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane
osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Czernica przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy
a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
6.
Odbiorcy Twoich i Twojego dziecka danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje i Twojego dziecka dane osobowe:
- naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do Twoich i Twojego dziecka danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich i Twojego dziecka danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich i Twojego dziecka danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe
w punktach 1 i 2 powyżej).
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

_________________________________________________________________________

.....................................
(Podpis)

.....................................
(Podpis)

* Zgodnie z zapisami art. 25-27 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba
ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, przy czym miejsce zamieszkania dziecka jest zdeterminowane miejscem zamieszkania
rodziców/opiekunów prawnych.
Art. 233. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.)
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

