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Dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.) 

 

Formularz do wypełnienia przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę oświatową 

 

 

Data zgłoszenia poniższych 

informacji 

 

 

Informacja o szkole / placówce oświatowej 

Nazwa szkoły / 

placówki oświatowej 

 

Dane adresowe 

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Dzielnica  

Czy dane adresowe szkoły / placówki oświatowej różnią się od danych do 

korespondencji 

Tak          Nie   

Dane do korespondencji 

(należy wypełnić jeżeli różnią się od danych adresowych) 

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Dzielnica  

Dane teleadresowe 

E-mail  

Strona WWW  

Telefon  

Faks  

Informacje dodatkowe o szkole / placówce oświatowej  

(np. inne adresy działalności szkoły / placówki oświatowej) 
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Etapy edukacyjne realizowane w szkole / placówce oświatowej 

(do wypełnienia w przypadku szkół podstawowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów 

wychowania przedszkolnego) 

Nauczanie w oddziale "0" Tak          Nie  

Nauczanie poza oddziałem "0" Tak          Nie  

I etap edukacyjny - szkoła podstawowa Tak          Nie  

II etap edukacyjny - szkoła podstawowa Tak          Nie  

0 etap edukacyjny w specjalnej szkole podstawowej Tak          Nie  

Rodzaj niepełnosprawności uczniów dla których szkoła/placówka oświatowa  

została zorganizowana  

(do wypełnienia w przypadku szkół specjalnych) 

 

Dyrektor szkoły / placówki oświatowej 

Imię dyrektora   

Nazwisko dyrektora   

 

 

Informacja o organie prowadzącym 

Nazwa organu 

prowadzącego 

 

PESEL  

(osoba fizyczna) 

REGON 

(osoba prawna) 

 

Urząd Skarbowy 

(właściwość 

moiejscowa) 

 

Dane adresowe 

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Dzielnica  

Dane teleadresowe 

E-mail  

Strona WWW  

Telefon  

Faks  
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Informacja o organie prowadzącym c.d. (należy wypełnić jeżeli jednostka prowadzona jest przez 

więcej niż jedną osobę fizyczną) 

Nazwa organu 

prowadzącego 

 

PESEL  

(osoba fizyczna) 

 

Urząd Skarbowy 

(właściwość 

miejscowa) 

 

Dane adresowe 

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Dzielnica  

Dane teleadresowe 

E-mail  

Strona WWW  

Telefon  

Faks  

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, Gmina 

Miejska Tczew informuje, że: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą przy Placu Marszałka Piłsudskiego 1, 

83-110. Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób: 

- listownie na adres: 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew 

- przez e-mail: info@um.tczew.pl 

- telefonicznie: +48 58-775-93-09 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Miejskiej Tczew – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest 

za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, adres 

e-mail, przetwarzane są w celu dokonania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez 

Panią/Pana  szkoły lub placówki oświatowej.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018, poz. 996 ze zm.). 

4. Odbiorcy danych 

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą 

być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, 

które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich 
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Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do: 

1) dostępu do danych osobowych, 

2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

3) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

4) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Miejskiej Tczew Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

7. Profilowanie 

Ponadto informujemy, że Gmina Miejska Tczew nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz 

że dane nie są profilowane. 

 

 

 

 

____________________________ 

(data,  podpis osoby prowadzącej) 

 


