
…………………………………………………….     …………………………………………… 
(imię i nazwisko ucznia)       (miejscowość, data) 

 
………………………………………………………. 
             (aktualny adres zamieszkania) 
 
 
 
 

Dyrektor 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 21  

ul. Kłodzka 40 
50- 536 Wrocław 

 
 

 Proszę o wydanie duplikatu świadectwa ………………………………………………………………... 
         
……………………………………………………… wydanego przez ……………………………………………. 
         (nazwa szkoły) 
 
……………………………………………………... w roku ………………………………………………………... 
 
W/w świadectwo zostało wystawione dla ucznia ………………………………………………………………… 

                            (imię i nazwisko) 
 

Data urodzenia …………………………………….. w ……………………………………………………………. 
 
Do szkoły uczęszczał (a) w latach od ……………………..do …………………… do klasy ……………………  
                       (oznaczenie literowe np. A,B, C) 

Oryginał świadectwa został ………………………………………………………………………………………... 
     (podać okoliczności utracenia oryginału) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

…………………………………………………….. 
(czytelny podpis) 

 
 
Załączniki: 
 

1. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej –  26 zł 
 
Opłatę należy dokonać na konto: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 
75 1020 5226 0000 6902 0581 4407  
z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 
(imię i nazwisko) 
 

I N F O R M A C J A 

 

Na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),  informuję Panią / 

Pana, że administrator danych osobowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Kłodzka 40, 50-536 Wrocław. Kontakt do Inspektora Danych 

Osobowych możliwy jest pod adresem mailowym: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl bądź pod nr tel.: 608294903, Administrator zbiera i 

przetwarza dane osobowe Pani / Pana w celu procedowania/wniosku o realizację tego pisma (art. 6 ust.1 lit a,e,f). Informuję, że przysługuje Pani 

/Panu prawo wglądu do zbieranych danych, prawo do przenoszenia, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, o ile nie będzie 

to sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym przez przepisy prawa, uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane 

są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ukończenia okresu edukacji Państwa 

dziecka. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisu prawa, oraz podmioty, które 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie 

z prawem. 


