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Data i godzina przyjęcia/ podpis wychowawcy 

 

DEKLARACJA nr …….... 

o kontynuowaniu pobytu w Bursie Szkolnej w Szamotułach  

na rok szkolny 2019/ 2020 

dla wychowanka NIEPEŁNOLETNIEGO 

 

I. Dane wychowanka 

Nazwisko i imię  

Data i miejsce urodzenia  

Pesel  

Nazwa i adres szkoły, klasa  

 

Adres zamieszkania 
(ulica, nr domu/ mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

 

 

 

Nr telefonu wychowanka  

Kto sprawuje opiekę prawną nad dzieckiem  

Informacja o stanie zdrowia 
(alergie, przewlekłe choroby, przyjmowane leki) 

 

 

Wyrażam zgodę na wyjazdy mojej/ego 

córki/syna do domu rodzinnego w ciągu 

tygodnia. 

Piątkowy wyjazd do domu nie wymaga zgody. 

TAK/ NIE 

(zaznaczyć właściwe) 

II. Dane rodziców/ opiekunów 

Imię i nazwisko matki/ opiekuna prawnego Imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego 

 

Nr telefonu  Nr telefonu 

Adres poczty elektronicznej 

 

Adres poczty elektronicznej 

 

Adres zamieszkania i korespondencji 
( jeśli jest inny niż adres dziecka) 

 

 

Adres zamieszkania i korespondencji 
( jeśli jest inny niż adres dziecka) 

 

 

III. Zgoda na przetwarzanie danych 

Na podstawie Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE 4.5.2016, L 119/1).) 

przyjmuję do wiadomości, że:  

• administratorem danych osobowych jest Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

w Szamotułach z siedzibą przy ul. Obornickiej 12, 64 – 500 Szamotuły, 

 dane będą przetwarzane w celach oświatowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa, opieki  

i wychowania w czasie pobytu w placówce, 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa, 

 dane będą przetwarzane w programach oświatowych wymaganych prawem (SIO, Progman), 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 wyrażam zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej, 

 wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celu promowania 

działalności placówki na tablicy ściennej, stronie internetowej oraz Facebooku, 

 placówka objęta jest całodobowym monitoringiem wizyjnym, tym samym wyrażam zgodę 

na rejestrację obrazu w celach podniesienia bezpieczeństwa w placówce.  

 

 
…………………………..…  

                          data 

……………………………….……… 

czytelny podpis matki/opiekuna 

……………………….…………… 

czytelny podpis ojca/opiekuna 

 

IV. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych:  

 

 Ja niżej podpisany oświadczam i zobowiązuję się do regularnego płacenia określonej 

należności za pobyt i wyżywienie córki/syna/podopiecznego do 15-go dnia każdego 

miesiąca na numer konta: 89907200020440038323700101 z dopiskiem na przelewie:  

za kogo (imię i nazwisko dziecka, miesiąc płatności lub nr faktury); 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktury VAT oraz informacji o płatnościach drogą 

elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail. 

 Biorę pełną odpowiedzialność materialną za spowodowane przez córkę/ syna/ 

podopiecznego szkody. Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami  

w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych;  

 Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Statutem Bursy, Regulaminem Bursy Szkolnej, 

zwłaszcza w kwestii skreślenia z listy mieszkańców bursy oraz zobowiązuję się  
do przestrzegania zapisów zawartych w tych dokumentach;  

 Ponadto oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

 
…………………  

data 

…………………………………………….…… 

czytelny podpis matki/osoby będącej płatnikiem  

……………………………..………………… 

czytelny podpis ojca/osoby będącej płatnikiem  

 

V. Oświadczenie osoby kontynuującej pobyt:  

 
Oświadczam, że zapoznałam się ze Statutem Bursy, Regulaminem Bursy Szkolnej i zobowiązuję się  

do przestrzegania zapisów zawartych w tych dokumentach. 
 

 
…………………     …………………………………………  

                                                                                                data                            czytelny podpis wychowanka 
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