Katowice, dnia ………..…………………

Pieczątka Szkoły
L.dz……………
Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu
Urząd Miasta Katowice

Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej

Na podstawie art. 26 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, art. 5 § 1 ust. 1 i art. 20 § 1 pkt 2 w/w ustawy, w związku z art. 42 ust 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dyrektor …………………………………. w oparciu
o wystawiony przez siebie tytuł wykonawczy wnosi o:
1) Wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze niepieniężnym wobec
Państwa/Pani/Pana …………..………………………………………………………………………
zam. w ……………………… jako zobowiązanego, który uchyla się od wykonania obowiązku
zapewnienia dziecku ………………………….……………………………………………………….
regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne w ………………………………………………………
2) zastosowanie grzywny w celu przymuszenia, jako środka egzekucji administracyjnej obowiązku
o charakterze niepieniężnym, którego nie może spełnić inna osoba w zamian za zobowiązanego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO - informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach
przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować:
e-mail: iod@katowice.eu lub tradycyjnie: Inspektor ochrony danych, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w „karcie usługi” a podanie ich
jest niezbędne do załatwienia sprawy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania
danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku.
9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
10. Szczegółowa podstawa prawna, z której wynika obowiązek podania danych osobowych jest zawarta
w punkcie - ,,Podstawa prawna” karty usługi.

………...……………..……………….
podpis i pieczątka dyrektora szkoły

W załączeniu:
1. Tytuł wykonawczy
2. Dowód doręczenia upomnienia

