
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/233/19 

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 maja 2019r.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Z godnie z art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018r. poz. 1025  t.j. z późn. zm.)  

„Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo 

tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie 

władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce 

zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.(…)” 

CEL SKŁADANIA OŚWIADCZENIA: DOKONYWANIE ROZLICZEŃ KOSZTÓW UDZIELONEJ DOTACJI NA UCZNIA PLACÓWKI 

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEBĘDĄCEGO MIESZKAŃCEM MIASTA BYDGOSZCZY.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: art. 51 ust. 10 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203  z późn. zm.).

……………………………………

PIECZĘĆ PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NAZWISKO I IMIĘ RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

JA NIŻEJ PODPISANY

WRAZ ZE MNĄ MIESZKA*  NA TERENIE GMINY

NAZWA GMINY

DATA URODZENIA 

OŚWIADCZAM, ŻE MÓJ SYN/ CÓRKA

NUMER PESEL

UCZĘSZCZAJĄCY/ CA  DO

NAZWA PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU

* Miejsce zamieszkania rozumiane jest jako miejscowość, w której koncentruje się centrum życiowe rodziny tj. m.in. miejscowość, z której rodzic 

dojeżdża do miejsca pracy, dowozi dzieci do szkoły, etc. 

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

                                                                                                        DATA I  CZYTELNY PODPIS RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA                                              

Klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Pani/ Panu prawach.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanego z dokonywaniem rozliczeń 

finansowych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów udzielonej dotacji na wychowanków placówek wychowania przedszkolnego, 

niebędących mieszkańcami  gminy dotującej.  

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa:

- ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z późn.zm.) ( art. 51 ust. 10)

5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania,

 podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy,w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów 

informatycznych.

7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpił zwrot kosztów udzielonej dotacji. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a. Dostępu do swoich danych osobowych.

b. Poprawiania swoich danych osobowych.

c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

 - zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

-  potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu 

umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


