
Chełm ........................................

...........................................................
Imię i nazwisko

.........................................................................
Adres zamieszkania

.........................................................................
telefon

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:           

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

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

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

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

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

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

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

Oświadczenie  wypełniono  w  celu  dołączenia  do  wniosku  o  przyznanie  stypendium
szkolnego  dla  syna/córki  ......................................................................  uczącego/uczącej
się w ZSEiT w Chełmie

Pouczenie:

 Zgodnie  z  art.  233  kk  §  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
do  lat  3.  Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego
oświadczenia.

   …......…...................................................
                              data i podpis składającego oświadczenie
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w celu
udzielania świadczeń pomocy materialnej.

.................................................
       (czytelny podpis)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie  z art.13 ust.  1 i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm                 z
siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl tel. 82/565 20 70

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1
lit.  a  RODO  i  w  celu  udzielania  świadczeń  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest wykonanie zadania
realizowanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie to: 22-100 Chełm,
ul. Lubelska 63, pok.9, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl tel. 82 565 26 06.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z kategorią archiwalną.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

profilowane.
Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  ich

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia
zgody,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem,  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  –  narusza  przepisy  unijnego
rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dyrektorom szkół dla których
Miasto Chełm jest organem prowadzącym.

   Zapoznałem się

.................................................
       (czytelny podpis)
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