
Załącznik nr 1 
 

___________________________                   Radom, _______________ 20 _____ r.          
(imię i nazwisko ucznia, absolwenta) 

___________________________ 
(adres zamieszkania) 

___________________________ 
(data urodzenia) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
PESEL 

_________________ 
(klasa) 

_________________ 
(telefon) 

                Dyrektor 
XI Liceum Ogólnokształcącego  
z  Oddziałami Integracyjnymi 
im. Stanisława Staszica 
w Radomiu 
 

                  Wniosek o wydanie duplikatu 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wydanie duplikatu 
świadectwa/dyplomu/ legitymacji* ________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Jednocześnie informuję, że oryginał _________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________                                

(opis okoliczności zniszczenia/utraty świadectwa/dyplomu/ legitymacji) 

 
 duplikat odbiorę osobiście 

 odbierze osoba upoważniona (po weryfikacji tożsamości na podstawie dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem) ________________________________________________ 
                                                                                                 (imię i nazwisko) 

 proszę przesłać na wskazany we wniosku adres.* 

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

                                                                                                (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

                                                                                                         
                                                                         ........................................ 
                 (podpis dyrektora) 
 

 
Płacono przelew  kwota …………….. zł ( słownie: …………………………………………..………………………………) 
data ……………………….. 
 

Wydano duplikat świadectwa/dyplomu/legitymacji*  Nr ............................ dnia ................................... 
. 
                                                                                                                   .................................................................. 

                                                                                          (czytelny podpis wydającego) 
……………………………………………….. 
 (czytelny podpis odbierającego) 
 

*niepotrzebne skreślić 
 



 
 

Załącznik nr 2 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w  związku z wydaniem duplikatu dokumentu 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (RODO) informuję: 

1. Administratorem danych jest XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi                             

im. Stanisława Staszica z siedzibą przy ulicy ul. 11 Listopada 27 w Radomiu. Nasz numer 

telefonu  48 36 408 54, a adres mailowy to 11lo@staszic.radom.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@rodo-radom.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: wydania duplikatu świadectwa, dyplomu lub 

innego druku szkolnego na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia   

26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych. 

4. Dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie duplikatu nie będą udostępniane podmiotom 

innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami obowiązującego 

prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich 

sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych we wniosku/podaniu o wydanie duplikatu 

dokumentu jest warunkiem wydania duplikatu. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ ____________________________________________ 
(data) (czytelny podpis osoby ubiegającej się do duplikat) 

mailto:iod@rodo-radom.pl

