Formularz OŚ-6.1
Zgłoszenie do ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych oraz innych form
wychowania przedszkolnego
prowadzonej przez Wójta Gminy w Teresinie
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r- Prawo oświatowe
….........................................................................................................................................................
(osoba prawna lub fizyczna zamierzająca prowadzić szkołę / przedszkole / inną formę wychowania przedszkolnego/*)
….........................................................................................................................................................
(siedziba lub miejsce zamieszkania)

zgłasza do ewidencji
….........................................................................................................................................................
(podać typ placówki w rozumieniu art. 2 ustawy)

pod nazwą:
….........................................................................................................................................................
Miejsce prowadzenia szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/*
(główne i dodatkowe – dokładny adres i telefon)

….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Szkoła/przedszkole/inna forma wychowania przedszkolnego/* rozpocznie funkcjonowanie
od dnia:
….............................................................................
(data)

Załączniki:
1) potwierdzenie osobowości prawnej (wypis z dowodu osobistego, gdy osobą prowadzącą ma być osoba
fizyczna lub wypis z KRS, gdy osobą prowadzącą ma być osoba prawna),
2) informacja o warunkach lokalowych zapewniających:
– pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych (opiekuńczych) oraz innych zadań
statutowych,
– bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia (opieki) i pracy zgodnie z odrębnymi przepisami,
3) statut szkoły (w przypadku szkoły lub przedszkola) lub projekt organizacji (w przypadku innych form
wychowania przedszkolnego),
4) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, wraz z kserokopią dokumentów
potwierdzających w/w kwalifikacje,
5) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. umowa najmu obiektu (pomieszczeń) przeznaczonego
na siedzibę szkoły / przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego/*,
6) pozytywne opinie Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o
warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku oraz w najbliższym jego otoczeniu,
7) pozytywna opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań
określonych w ustawie Prawo oświatowe.

…..............................................................................
(podpis osoby zgłaszającej placówkę do ewidencji)

*niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY TERESIN
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Teresin. Adres siedziby: Urząd Gminy
Teresin, ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail:
ido.gminy@teresin.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96 – 515 Teresin z
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. od a do e RODO i art. 9 ust.
2 lit. a i g RODO w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz przepisów szczegółowych, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań Gminy
Teresin.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Teresin
przetwarzają dane osobowe.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3
i określonych w przepisami prawa, a w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a tym samym okres
przechowywania uzależniony jest od załatwionej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania
(poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych
narusza przepisy prawa.
9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.
11. Państwa dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie
będą przetwarzane w celu profilowania.
Zapoznałem się:
……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

