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                                                                                            Siedlce, dnia ………………………………. 

                                                          

                                                                PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 

 

WNIOSEK - ZGŁOSZENIE ZMIAN W EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK 

NIEPUBLICZNYCH PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO SIEDLCE 
 

Na podstawie art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)  

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
(dane osoby prowadzącej szkołę/placówkę, dokładny adres, telefon, e-mail) 
 

ZGŁASZAM ZMIANY we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych: 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę szkoły/placówki oraz dokładny jej adres i dane teleadresowe) 
 

Numer i data ostatniego wpisu: ……………………………………………………………………… 
 

ZMIANA W EWIDENCJI DOTYCZY: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zmiana obowiązuje od dnia …………………………………………………………………   
 
Pozostałe dane ewidencyjne pozostają bez zmian. 
 

Załączniki: 

W zależności od zakresu dokonywanej zmiany we wpisie szkoły/placówki wymagane do załączenia 

dokumenty, jak w zgłoszeniu do ewidencji: 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………. 



4. ……………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………. 
 
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 zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych 
osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 
 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych 
 

Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Siedlce jest Prezydent Miasta Siedlce, 
Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce. 
2. Inspektor ochrony danych osobowych 
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.siedlce.pl lub 
telefonicznie: +48/ 25 794 37 57. 
3. Cele przetwarzania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest dokonanie wpisu szkoły 
lub placówki oświatowej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Siedlce. 
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
5. Okres przechowywania danych osobowych 
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane 
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
c) żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO. 
7. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
8. Klauzula informacyjna RODO 
Na stronie internetowej http://pliki.siedlce.pl/KLAUZULA_UM%20Siedlce.pdf została zamieszczona klauzula 
informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Siedlce. 
 

 

…………………………………………….. 
podpis osoby prowadzącej szkołę/placówkę 
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