
 

 

…………………………………………… 
Imię i Nazwisko  wychowanka  pełnoletniego 

 

…………………………………………… 
Adres do korespondencji  

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
Adres mailowy 

 

Dyrektor  

Bursy Miejskiej w Częstochowie 

 

 

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w Bursie Miejskiej w Częstochowie  

 

 

Deklaruję, że w roku szkolnym 2018/2019 będę kontynuował(a) pobyt w Bursie  

 

Miejskiej w Częstochowie przy ul…………………………………………** 
              

 

UWAGA  
Warunkiem przyjęcia wychowanka jest brak zaległości w opłatach wobec Bursy Miejskiej. 

 

 

W załączeniu składam następujące dokumenty: 

• Umowę zakwaterowania w Bursie Miejskiej – 2 egzemplarze uzupełnione i podpisane 

przez rodziców/opiekunów prawnych, 

• Kwestionariusz osobowy wychowanka, 

• Karta informacyjna dotycząca zdrowia wychowanka Bursy, 

• Zgoda na korzystanie z praw do wizerunku. 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Bursa Miejska z siedzibą w Częstochowie, tel: 34 3444012,                                                           

e-mail: bursa.miejska@edukacja.czestochowa.pl . 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: iodjs@sod.edu.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podst. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361); 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017r. poz. 996 i 1000); 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.        

w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom              

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017r. poz. 1606);                  

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie 

ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 52 poz. 466); 5. Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej               

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1646); 6. Rozporządzenia MEN         

z dnia 18 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad 

działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz 

http://bursamiejska.czest.pl/wp-content/uploads/2014/05/UMOWA-PRZYJ%C4%98CIA-DO-BURSY-MIEJSKIEJ_.docx
http://bursamiejska.czest.pl/wp-content/uploads/2014/05/7.-KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY-WYCHOWANKA.doc
http://bursamiejska.czest.pl/wp-content/uploads/2014/05/8.-KARTA-INFORMACYJNA-DOTYCZ%C4%84CA-ZDROWIA-WYCHOWANKA-BURSY.doc
mailto:bursa.miejska@edukacja.czestochowa.pl


 

 

wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. 

U. z 2017r. poz. 1628); 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.          

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach  i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1591). 

4. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi w celu: 

 realizacji Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej w Częstochowie; 

 przekazywania danych innym podmiotom, z którymi BM współpracuje na potrzeby realizacji praw                                                              

i obowiązków wychowanków oraz pozostałym celom zawartym w statucie Bursy Miejskiej.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,          

a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, 

wnoszenia sprzeciwu. 

7. Panu/Pani/rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, zgody rodziców opiekunów prawnych, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Bursie 

Miejskiej w Częstochowie  ma charakter dobrowolny. 

9. Podanie przez Panią/Pana/rodziców/opiekunów prawnych danych osobowych wychowanka i jego 

rodziców/opiekunów prawnych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

10. Pani/Pana/wychowanka dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych     

i prawie ich poprawiania. 

 

 

 

                                                                                 ……………………………………………..            
                                                                                                                                                          Podpis wychowanka pełnoletniego 

                                                                                                                  
 

                                                                                                 

 

                                                                                                    

 

 

…………………………………………………… 
                 miejscowość, data 
 

 

 

  

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

Czytelny podpis wychowawcy 
przyjmującego dokument 



 

 

** wskazanie budynku  Bursy Miejskiej w deklaracji  nie jest  równoznaczne z przyznaniem wychowankowi 
miejsca w tejże placówce. 

 

 

 

 

 
             
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
** wskazanie budynku  Bursy Miejskiej w deklaracji  nie jest  równoznaczne z przyznaniem wychowankowi 
miejsca w tejże placówce. 

 
 
 
 

Czytelny podpis wychowawcy 
przyjmującego dokument 


