………………………………………
(miejscowość, data)

             
(imię)

             
(nazwisko)
.........................................................................................................

........................................................................................................
(adres do korespondencji)

Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego
ul. G. Morcinka 9
42-620 Nakło Śląskie

tel. ......................................

Proszę o wydanie duplikatu świadectwa ...........................................................................
(np. dojrzałości, ukończenia szkoły, promocyjnego z klasy)

wydanego przez

.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły, która wydała świadectwo)

.......................................................................................................................................................
w....................................................................................................................................................
(miejscowość, adres szkoły)

w .................................................................. roku.
(rok wydania oryginału świadectwa przez szkołę)

…………………………………………………………………………………………
(imię/imiona i nazwisko osoby, na którą wystawiono oryginał świadectwa / dyplomu)

………………………………………………………………………………………………
(data i miejsce urodzenia)

Do szkoły uczęszczał (a) w latach od ................................... do ....................................
Wnioskuję o wydanie duplikatu z powodu .............................................................................

.......................................................................................................................................................
(okoliczności utraty oryginału świadectwa np. zniszczenie, zagubienie)
Załączniki:

1.

Potwierdzenie dokonania opłaty.
...................................................................
(podpis)

OPŁATA ZA JEDEN WYDANY DOKUMENT: 26 zł,
KONTO, NA KTÓRE NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śl. NBP O/O
KATOWICE
91 1010 1212 0063 5013 9134 0000
WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY p. 5 (parter) lub p.113 (I piętro)
LUB PRZESŁAĆ NA ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ul. G. Morcinka 9, 42-620 NAKŁO ŚLĄSKIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO
informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śl.,
ul. G. Morcinka 9.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia duplikatu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich
usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani dane
będą przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

