
 
 
 
 
 
………………………………...............… 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
 
……………………................................ 

(adres zamieszkania) 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA1 

 
 

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ………………………………..........…... 
(imię i nazwisko dziecka)  

kandydujące do przedszkola, punktu przedszkolnego2 oraz nie wychowuję żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem. 

 
 
 
 

 

Data ....................... ......................................................................................  
(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
 
 
 
 

 

Data ....................... ...................................................................................  
(podpis osoby składającej oświadczenie)  

 
 
 
 
1 zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59) samotne wychowywanie 
dziecka – nale ży przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w 
separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 
 

2 niepotrzebne skreślić
 



Zgodnie z art. 13 RODO – Dane pozyskiwane od osoby, której dotyczą 

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie 
73-150 Łobez ul. Mickiewicza 11. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy 
sekretariat@pm1-lobez.pl , telefonicznie pod numerem 91 39 746 11 lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować 
poprzez email iod@lobez.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych 
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 
„Zamieszczona poniżej klauzula informacyjna odnosi się do osób fizycznych, a złożenie podpisu na 
formularzu stanowi potwierdzenie zapoznania się z jej treścią.” 
 
Pani/ Pana dane będą przetwarzane na podstawie jednej z nw. przesłanek, a jej wybór uzależniony będzie od 
rodzaju procedowanej sprawy lub świadczonej usługi. 

 
Pani/ Pana dane osobowe będą mogą zostać udostępnione lub przekazane do Składnicy Akt Przedszkola 
Miejskiego w Łobzie. 

 

Odbiorcami Twoich danych będą jedynie podmioty sprawujące nadzór i funkcje kontrolne w stosunku do 
Przedszkola Miejskiego w Łobzie lub inne, których uczestnictwo będzie Przysługuje Pani/ Panu prawo: 

 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 
b) prawo żądania ich sprostowania; 

 
c) ograniczenia ich przetwarzania. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych 

wyłącznie do ich przechowywania lub uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy 
nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci 
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu 
względem ich przetwarzania; 

 
d) sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także, 

gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy. Musisz wtedy wykazać nam Twoją szczególną sytuację uzasadniającą 
zaprzestanie przez nas przetwarzania. Przestaniemy wtedy przetwarzać Twoje dane, chyba, że wykażemy, 
iż podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub przetwarzanie 
jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; 

 
e) do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie, nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe, które nam 
przekazałeś. Masz prawo zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 

 
f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z 

prawem. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
g) do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w przypadku, gdy ich przetwarzanie jest realizowane na podstawie 
 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych 
przepisów prawa. 

 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz brak ich podania spowoduje utratę przedłożenia zgłoszonego 
zadania konsultacjom społecznym. 
 
„Złożenie mojego podpisu na niniejszym wniosku stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią klauzuli 
informacyjnej” 
 
 

 

…………………………………………. 
 

(podpis osoby wyrażającej zgodę) 


