
               ……………………….. , dnia……………. 

 

…………………………………………………… 
                                          /imię/ 

…………………………………………………... 
                                      /nazwisko/ 

………………………………………………….. 
                       /ulica, nr domu i mieszkania/ 

…………………………………………………… 
                      /kod pocztowy i miejscowość/ 

……………………………………………………. 
                                  /numer telefonu/ 

…………………………………………………….. 
                                   /adres mailowy/ 

        II Liceum Ogólnokształcące 

        ul. 3 Maja 22 

        41-500 Chorzów 

 

 Proszę o wydanie duplikatu świadectwa ………………………………………………………………. 
         /dojrzałości, ukończenia szkoły, promocyjnego z klasy/ 
 

……………………………………………….   wydanego przez ……………………………………………….. 
                                                   /nazwa szkoły/ 

w …………………………………………… , w ………………. roku. 
  /miejscowość, ulica/ 

W/w świadectwo zostało wystawione dla ………………………………………………………………………. 
        /imię i nazwisko/ 

urodzony /a dnia ……………….. 19…….. roku w ……………………………. ,województwo 

……………………………… . 

Do szkoły uczęszczał / a w latach od ………………………. do ………………………. . 

 Oryginał świadectwa uległ ………………………………………………………………………………. 
      /podać okoliczności zniszczenia, zagubienia/ 

 
Informacje dodatkowe : 

1. Klasa ……………………. 

2. Wychowawca ……………………………………. 

Załączniki : 

1. Potwierdzenie dokonania opłaty. 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………….                  …………………………… 
                /podpis/ 

 

Opłata od jednego dokumentu wynosi : 26,00 zł 

 

Konto II LO w Chorzowie : 

ING Bank Śląskie  66 1050 1214 1000 0024 2729 1709 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO)   II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia w Chorzowie informuje, że:  

• Administratorem Danych Osobowych  jest II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia w Chorzowie zwanym dalej Administratorem;  

• Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marcin Gruszka 
(kontakt do inspektora:  e-mail: iod24h@gmail.com). 

• Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o wydanie duplikatu świadectwa.  
Podstawą prawną zbierania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na 
Administratorze polegający na rozpatrzeniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa, sporządzeniu i wydaniu duplikatu świadectwa, 
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27  
sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.  

• Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;  podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i 
obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, usługi pocztowe, kurierskie, ochronę 
osób i mienia, ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także dostawców systemów informatycznych, 
udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane. 

• Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

• Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w 
okresie wskazanym przepisami prawa. 

• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych; 

• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa; 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawnych – podanie przez 
Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji Państwa wniosku. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie 
wniosku bez rozpatrzenia. Podanie danych kontaktowych, tj. nr. telefonu, adresu e-mail ułatwi kontakt z Wnioskodawcą. 

• Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych; 

• Administrator Danych Osobowych nie  planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną 
zebrane. 

 

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis) 

 

 


