
 
 

        Zakopane, dnia ............................................. 
…………………………………….                                         
(imię i nazwisko) 

 

 
……………………………………. 

(adres) 

 
……………………………………. 

 

 
…………………………………….. 

(nr telefonu, adres e-mail) 

*celem poinformowania o odbiorze dokumentu 
 

 

 
  

Dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 9 

im. Jana Kasprowicza 

ul. Harenda 21 

34-500 Zakopane  
 

 

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 

 

 Proszę  o wydanie duplikatu …………………………………………………………… 
                                                                                                       (świadectwa szkolnego) 

................................................................................... wydanego w ……………………. roku. 

W/w świadectwo zostało wystawione na:  

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

Urodzona/y        dnia ..................................................................................  ..................... roku  

w ............................................, województwo ............................................................................. 

Do szkoły uczęszcza/ł w latach od ............................................... do ........................................ 

Oryginał świadectwa uległ ........................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
                                                                         (podać okoliczności zniszczenia, zagubienia)                           

 

 
 

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

 



 

Klauzula informacyjna – Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuję, że:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza 

w Zakopanem, ul. Harenda 21  34 – 500 Zakopane. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-

mail:  iod@barbarakolaczschule.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w zakresie: numer 

telefonu, adres email zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe 

w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie 

art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: • sprostowania 

danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, • usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, • 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, • przenoszenia danych, na 

podstawie art. 20 RODO, • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku 

przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu profilowaniu. 

 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim 

Obszarem Gospodarczym.  

10.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe wymagane przepisami prawa, a w zakresie: numer 

telefonu oraz adres email podanie danych jest dobrowolne. 


