
Tczew, dnia ............................... 

 

 

Prezydent Miasta Tczewa 

Pl. Piłsudskiego 1 

83-110 Tczew 

 

 

ZGŁOSZENIE ZMIAN W EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH  
PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ TCZEW 

 

 
Na podstawie art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 996 ze zm.)  
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

(dane osoby prowadzącej, dokładny adres, telefon, e-mail) 

 

ZGŁASZAM ZMIANY we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych............................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

(podać pełną nazwę szkoły/placówki oraz dokładny jej adres i dane teleadresowe) 

 

Numer i data ostatniego wpisu: .............................................................................................. 

 

Zmiana w ewidencji dotyczy: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

Pozostałe dane ewidencyjne pozostają bez zmian. 

_______________________________________________________________________________ 

 

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 

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. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA: 

 

• statut szkoły/placówki, opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, z aktualnie 

naniesionymi zmianami podanymi w niniejszym zgłoszeniu. Każda zmiana w statucie szkoły/placówki 

winna być zgłoszona do organu ewidencyjnego w terminie 14 dni od jej podjęcia, jednakże nie każda 

zmiana w statucie generuje zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;  

• aktualny wykaz z kwalifikacjami kadry pedagogicznej, w przypadku gdy zmiany dotyczą nowych 

kierunków kształcenia (druk) / aktualny wykaz kadry pedagogicznej z jej kwalifikacjami winno się 

składać w każdym przypadku gdy została dokonana zmiana w zakresie składu kadry pedagogicznej 

szkoły/placówki (jednakże zmiana tylko w tym zakresie nie generuje zmiany we wpisie do ewidencji 

szkół i placówek niepublicznych, informację o zmianie w tym zakresie przedkłada się jedynie  

do wiadomości organu ewidencyjnego, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany); 

• aktualny odpis z odpowiedniego rejestru/ewidencji osoby prawnej, w przypadku zmiany nazwy/ 

siedziby osoby prowadzącej będącej osobą prawną lub zmiany osoby prowadzącej  z osoby fizycznej na 

osobę prawną; 

• aktualny dokument informujący o dysponowaniu lokalem (np. nowa umowa najmu lub aneks  

do obecnie obowiązującej umowy najmu), w przypadku zmiany miejsca prowadzenia szkoły/placówki 

lub osoby prowadzącej; 

• informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków lokalowych, w przypadku zmiany osoby 

prowadzącej lub zmiany miejsca prowadzenia szkoły/placówki (druk); 



• poświadczone zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze 

zm.), w zw. z art. 268a Kpa, kserokopie pozytywnych opinii Sanepidu i Państwowej Straży Pożarnej, 

dot. spełnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w miejscu, w którym będzie 

prowadzona działalność oświatowa, w przypadku zmiany miejsca prowadzenia szkoły/placówki lub 

dodatkowych miejsc prowadzenia zajęć; 

• pozytywna opinia kuratora, w przypadku zmian dotyczących rozszerzenia i wykreślenia kierunków 

kształcenia; 

• zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,  

w przypadku rozszerzenia kierunków kształcenia, zmiany osoby prowadzącej lub siedziby szkoły (druk); 
 

 
 
 

..................................................................... 
                                                                                (podpis osoby prowadzącej) 

   


