
 

 

 

 

…………………………………………. 
   (Miejscowość i  data)

      

    

………………………………….…………………. 

(imiona i nazwisko rodziców lub prawnych opiekunów dziecka) 

 

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

 

…………………………………………………….  

 

        Burmistrz 

       Miasta i Gminy Buk 

 

     Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z 

późn. zm.). informuję, że syn/córka  

 

……………………………………………………………………………………….…………….…… 
 (imię i nazwisko dziecka) 

 

urodzony/a ………………………………………………………………..………………..absolwent/ka  
   (dzień, miesiąc, rok)  

 

……………………………………………………………………………………..…...………………...  
 (Nazwa i adres gimnazjum lub szkoły podstawowej) 

 

spełnia  obowiązek nauki  poprzez uczęszczanie do: szkoły publicznej/niepublicznej                             

 

ponadpodstawowej lub spełnia obowiązek nauki w formach pozaszkolnych*. 

 

Od dnia ……………………………………………………………….……….. jest uczniem/uczennicą: 

 

…………………………………………………………………………….………….….……………… 
(nazwa i adres szkoły ponadpodstawowej) 

 

Odbywa przygotowanie zawodowego u pracodawcy: …………………………….……………….……  

 

…………………………………………………………………………….………..…………………….  
  (adres pracodawcy) 

  

 

       …………….……………………………….. 
       (podpis rodziców lub opiekunów prawnych dziecka) 

 
Pouczenie: 

Brak odpowiedzi będzie skutkował postępowaniem zgodnym z art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), tj. „Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 40 

ust. 1, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji”. 

 

…………….……………………………….. 
       (podpis rodziców lub opiekunów prawnych dziecka) 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk z siedzibą 

w Buku przy ul. Ratuszowej 1, 64-320 Buk, tel. 61 888 44 10, 61 814 06 71, mail: 

buk@buk.gmina.pl. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony 

danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku pod adresem: iod@buk.gmina.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą 

być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 

powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego 

z przepisów prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia 

przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie 

których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także z zasadami wynikającymi z ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2069 ze 

zm.), czy  archiwizacji. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

a) warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku i wynika z przepisów 

prawa; 

b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku. 

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

…………….……………………………….. 
       (podpis rodziców lub opiekunów prawnych dziecka) 

 

 
 

mailto:buk@buk.gmina.pl

