
Czernichów, dn. …………………………. 
 

 
OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI OPIEKUNA FAKTYCZNEGO ucznia Zespołu 

Szkół RCKU w Czernichowie - obcokrajowca 
 
I. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem opiekunem pełnoletniego ucznia: 
 
Imię: …………………………………………………………………………………………………… 
Nazwisko: …………………………………………………………………………………………… 
Data i miejsce urodzenia:……………………………………………………………………. 
Dokument tożsamości: ………………………………………………………………………. 
zamieszkałego w Internacie ZS RCKU w Czernichowie pod adresem: 
 ul. Rynek 11, 32-070 Czernichów od dnia………………………………………….. 
 
II. DANE OPIEKUNA: 
Imię: …………………………………………………………………………………………………… 
Nazwisko: …………………………………………………………………………………………... 
Dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport):…………………………………….. 
Adres zamieszkania w Polsce: ……………………………………………………………………… 
Numer telefonu/ów kontaktowego/ych : ……………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
III. Opiekę faktyczną nad uczniem zobowiązuję się pełnić w razie wynikłych zdarzeń 
losowych ucznia, które nie pozwalają mu na uczestnictwo w zajęciach szkolnych 
oraz uniemożliwiają mu przebywanie w internacie – pkt 3.5. Podania do internatu.  
 
 
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę  danych osobowych zawartych 
w niniejszym oświadczeniu  dla celów związanych z realizacja pobytu mojego dziecka w internacie 
zgodnie z przepisami 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.  
Oświadczam że Administrator spełnił wobec mnie obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 
w/w rozporządzenia. 
 

………………………………………………………. 
data i podpis opiekuna 
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