
              Pabianice, dn. ………………..……r.  
 

 

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

…………………………….…………… 
       (ulica, nr domu i mieszkania, tel.) 
 

.......................................................... 
    (kod, miejscowość) 

        Szkoły Podstawowej nr 15 

        w Pabianicach 

        ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 

        95-200 Pabianice 

 
  

Zwracam się z prośba o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia*/promocyjnego* w/w szkoły,  

 

którą ukończyłem/am* / przerwałem/am* ………….…………………….…., wychowawcą był/a 
(data) 

………….…………………….. . 

                            

W/w świadectwo zostało wystawione dla .............................................................. 
                                                                                       (imię i nazwisko) 

 

urodzon........dnia ...........................19....... roku  w ........................................ . 

 

Oryginał świadectwa uległ zniszczeniu* / zagubieniu*. 

    ……............................................ 
  (podpis) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Dokonano wpłaty w wysokości ……… zł WB z dnia ………………………………. 
 

         ….……………………………… 

          (podpis) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Duplikat wydano ………….…………………,       ………………………………….…  
              (data wydania)                                                  (imię i nazwisko) 

 

Dokument tożsamości odbierającej/go: dowód osobisty*/paszport*……..……...................... 
                                      (seria i nr dowodu) 

 

 

……………..………………..  
                      ( podpis odbierającego)                                                 
                    

 

* niepotrzebne skreślić 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii 

Krajowej w Pabianicach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 95-200 Pabianice 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 15 im. Armii Krajowej 

w Pabianicach tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem  możliwy jest pod adresem e-mail: 

sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty 

(Dz.U. z2019r. Poz.1481) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 27 sierpnia 

2019r.w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. 2019r. Poz. 

1700) w celu wydania duplikatu świadectwa ukończenia szkoły. 

4. Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione 

przez szkołę są podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie szkoły. Podmioty 

przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Pani/Pana oraz 

Państwa dziecka/podopiecznego dane osobowe. Przetwarzanie przez nich ma miejsce tylko 

w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez szkołę. Szkoła ma 

kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych 

chroniących Państwa prywatność. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione 

właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

6. Dane osobowe zgromadzone w celu wydania duplikatu świadectwa będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji w/w celów w tym obowiązku archiwizacyjnego.  

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na  

obowiązujące przepisy. 
 

 

 

mailto:sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

