
DANE  WNIOSKODAWCY: 

 

………………………………………………   ……………………………………….  
         (imię nazwisko/ nazwa)      (miejscowość, data) 

………………………………………………………… 

 

........................................................................ 
                                    (adres/siedziba) 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

                             (telefon/ email)   

………………………………………………………… 

 

PESEL*/KRS*  ………………………………………………….     

      

 

        Starosta Nowosądecki 

        ul. Jagiellońska  33 

 

        33-300  Nowy  Sącz 
 

 

Sprawa: zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez 

Starostę Nowosądeckiego. 

 

 

Na podstawie art.168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.                

2021 r. poz. 1082, z późniejszymi zmianami) zgłaszam*/ dokonuję zmiany w ewidencji:* 

 

 

1.  Nazwa placówki: .................................................................................................................... 

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

 

2. Miejsce prowadzenia placówki:............................................................................................... 
      (dokładny adres/telefon/e-mail) 

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

 

3.  Typ placówki  zgodnie z art.2  pkt 3-8 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: 

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

    ………………………………………………………………………………………………... 

    ………………………………………………………………………………………………... 

 

4.  Osoba prowadząca placówkę: ................................................................................................ 
     ( imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, telefon. email) 
     ................................................................................................................................................. 

 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

 



5. Data rozpoczęcia działalności: .............................................................................................. 

 

6. Adres właściwego Urzędu Skarbowego:…………………………………………………… 
 

 

 

......................................................................... 
         (podpis  wnioskodawcy) 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Statut placówki – opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.                

Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1082 z późniejszymi zmianami). 

2. Wykaz pracowników pedagogicznych zawierający dane dotyczące kwalifikacji pracowników 

pedagogicznych i dyrektora (wykształcenie, kierunek studiów, dodatkowe kwalifikacje w tym 

pedagogiczne, nauczany przedmiot). 

3. Dokumenty informujące o dysponowaniu, lokalem w którym będzie prowadzona placówka            

(umowa najmu, użyczenia, akt własności). 

4. Informacja o warunkach lokalowych siedziby placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia 

placówki na obszarze powiatu nowosądeckiego zapewniających możliwość prowadzenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i realizację zadań statutowych 

5. Pozytywna opinia  właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz  

pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 

potwierdzające, że obiekt wskazany jako miejsce prowadzenia placówki zapewnia bezpieczne      

i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniając wymagania określone w przepisach w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach  

o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-

budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej. 

6. Pozytywna opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty o spełnieniu wymagań określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art.123 ust.1 pkt.1  w przypadku wpisu do ewidencji 

placówek niepublicznych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe. 

7. Dane niezbędne do wpisania placówki do krajowego rejestru urzędowego  podmiotów 

gospodarki narodowej. 

8. Na zasadzie dobrowolności osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia do ewidencji placówek 

niepublicznych może złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 168 ust. 4a ustawy z dnia   

16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Dołączone do wniosku kopie oryginałów dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność  

z oryginałem na zasadach określonych zapisem art. 76 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. 2021 r.  poz. 735). 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego        

i Rady (UE) 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., późniejszymi zmianami)  zostałem/am
*
 poinformowany/na

*
                    

o możliwości zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawem 

dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofywania, zgody na ich przetwarzanie         

w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

          

          

         ………………………………………….. 

          (podpis) 



 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a  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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., z późniejszymi zmianami)  wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody
*
 na 

przetwarzanie danych osobowych tj. numeru telefonu i e-mail,  zawartych we wniosku  zgłoszenie do 

ewidencji szkół  i placówek niepublicznych – w celu dokonania wpisu do ewidencji szkół o placówek 

niepublicznych oraz rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez 

Starostę Nowosądeckiego. 

 

 

 

        ……………………………………. 

         (podpis) 

 

 
* odpowiednio skreślić 

 

          
 
 

 

 



 

 
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach dokonywania  

wpisu do ewidencji placówek niepublicznych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 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 (RODO) 

informuję, że: 

 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowosądecki z siedzibą w Nowym 

Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 41 41 600, e-mail: powiat@nowosadecki.pl 

 

Inspektor ochrony danych: 

Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Czerniec e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl  tel. 18 41 

41 807. 

 

Cel przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane w celu wypełnienia przez Starostę Nowosądeckiego 

obowiązków ustawowych związanych z wpisem do ewidencji niepublicznych  szkół i placówek 

oświatowych oraz prowadzeniem rejestru  niepublicznych szkół i placówek oświatowych na 

podstawie art.168 ustawy   z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1082, z późniejszymi zmianami). 

Podanie numeru telefonu i e-mail jest dobrowolne i służy jedynie usprawnieniu i przyspieszeniu 

załatwiania spraw oraz ułatwieniu komunikacji. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest 

pisemna zgoda osoby wyrażona na wniosku. 

 

Zakres przetwarzanych danych: 

Zakres przetwarzanych danych obejmuje przede wszystkim informacje identyfikujące osoby: dane 

służące oznaczeniu osoby fizycznej lub prawnej (wypis z KRS, PESEL osoby fizycznej), miejsce 

zamieszkania, siedziby, nr telefonu, e-mail, dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych 

i dyrektora (wykształcenie, kierunek studiów, kwalifikacje pedagogiczne, kwalifikacje dodatkowe, 

nauczany przedmiot). 

 

Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, chyba, że obowiązek taki wynika 

z przepisów prawa np. System Informacji Oświatowej, Prokuratura, Sąd i inne. 

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 
Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania placówki, do końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie placówki z ewidencji, a po tym okresie wejdą w 

skład zasobu archiwalnego przechowywanego wieczyście.  

 

Prawo dostępu do danych osobowych: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia 

danych do innego administratora, a w przypadku podania numeru telefonu również prawo do 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

mailto:powiat@nowosadecki.pl
mailto:tczerniec@nowosadecki.pl


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 0,  e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl. 

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest warunkiem dokonania wpisu do ewidencji szkół i 

placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę  Nowosądeckiego. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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