Wnioskodawca

Imię i nazwisko/instytucja

PESEL/NIP

Adres

Kod pocztowy, miejscowość

Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu
Numer telefonu

ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

Adres e-mail

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/OŚRODKA* W ROKU SZKOLNYM …………/…………...

Wnioskuję o organizację bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły/przedszkola/ośrodka* i zapewnienie opieki
w trakcie przejazdu mojego dziecka:
1.

Nazwisko i imię ucznia/dziecka: …………………………………………………………………………..

2.

Data i miejsce urodzenia oraz PESEL…………………………………………………………………….

3.

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………….

4.

Szkoła lub placówka, do której skierowane jest dziecko, lub w której dziecko kontynuuje naukę
………………………………………………………………………………………………………………….

5.

Okres dowożenia dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka od………………..do……………………...
Nazwisko i imię rodzica/ opiekuna ………………………………………………………………………..

6.

Dokumenty dołączone do wniosku:
1) kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,
2) kopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego,
3) potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
* niepotrzebne skreślić

……………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Rzekuń, dnia ……………………

Klauzula informacyjna

W związku z Rozporządzeniem 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 informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu,
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych,
z którym można kontaktować się przez adres e-mail: iod@artaro.pl.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit b, e RODO i nie są przekazywane poza
obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy,
do czasu wycofania tej zgody.
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
6. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa
a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Centrum Usług Wspólnych m.in. operatorom pocztowym i
telekomunikacyjnym, firmom kurierskim, firmom dostarczającym usługi informatyczne, usługi poczty
elektronicznej, bankom.
7. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do danych (art. 15 RODO),
b) sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO),
c) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) przeniesienia danych (art. 20 RODO),
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

……………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………….
(podpis)

OŚWIADCZENIE
Po zapoznaniu się z informacjami i pouczeniami zawartymi w niniejszej klauzuli wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji
obowiązków Gminy Rzekuń związanych z dowozem dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły
lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

……………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………….
(podpis)

