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

data wpływu deklaracji (wypełnia internat) 

…………………….……….… 

imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego 

…………………………………. 

imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego 

 

DEKLARACJA 

dotycząca kontynuowania pobytu w Internacie Zespołu Szkół Plastycznych 

w Rzeszowie 

 

Deklaruję, że (imię nazwisko dziecka)  

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

adres zamieszkania……………………..……………………………………..… nadal będzie 

mieszkał /-a w Internacie Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie, ul. Staszica 16a, w roku 

szkolnym ……………………. w okresie od ……………………… do …………………. oraz 

będzie korzystać z całodziennego wyżywienia. 

KOREKTA DANYCH: 

W przypadku zmian danych zawartych w PODANIU O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 

złożonym w latach wcześniejszych – prosimy o korektę danych poniżej (numery telefonów, 

adres, numer konta bankowego do odpisów, stan zdrowia) 

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

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

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

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

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

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

podpisy rodziców / opiekunów prawnych  



Ww. dane wykorzystywane będą wyłącznie do celów wewnętrznych i prawidłowej pracy 

opiekuńczo – wychowawczej Internatu. 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia       

o ochronie danych), Dz. U.UE.L. 2016. 119. 1 (RODO). 

*wyrażam/zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, w tym 

danych wrażliwych do celów pobytu dziecka w internacie i pełnienia funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych przez tę placówkę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego     

i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy95/46 WE(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L. 

2016. 119 i (dalej RODO) 

 

 

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

(podpis matki / opiekuna prawnego)                                     (podpis ojca / opiekuna prawnego) 

 

W związku z powyższym mam świadomość o dobrowolności i celu zbierania tych danych, 

prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.  

 

Oświadczenie  ważne jest na czas zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół Plastycznych            

w Rzeszowie. 

Brak zgody wiąże się z brakiem możliwości przyjęcia i zamieszkania w Internacie Zespołu 

Szkół Plastycznych w Rzeszowie. 

 

 

 

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

(podpis matki / opiekuna prawnego)                                     (podpis ojca / opiekuna prawnego) 


