…........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy

Miejscowość, data…….……….…..

..............................................................
Adres zamieszkania
..............................................................
Telefon kontaktowy

Wójt Gminy
Pruszcz Gdański
WNIOSEK
w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/
ośrodka edukacyjnego

Zwracam się z prośbą o zapewnienie dowozu / zwrot kosztów przejazdu własnym transportem lub
środkami komunikacji publicznej* mojego dziecka ….........................................................................
zam. (adres) …............….......................................................................................................................
ucznia klasy …..................szkoły …......................................................................................................
w okresie od ...................................... do .............................. na trasie dom - szkoła - dom.
Uzasadnienie.………………………………………………………......................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….............................………………………...........................…… ...
Informacja dotycząca sposobu poruszania się. Dziecka porusza się: samodzielnie, przy pomocy kul,
balkonika, wózka.*
W celach związanych z organizacją dowozu syna / córki do szkoły, przedszkola, ośrodków
edukacyjnych* wyrażam/cofam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w
zakresie:
– imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego*,
– imię i nazwisko ucznia,
– adres zamieszkania ucznia,
– numer telefonu kontaktowego rodzica / opiekuna prawnego*,
– adres szkoły.
....................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka
3. Zaświadczenie ze szkoły/przedszkola/ośrodka edukacyjnego o przyjęciu lub kontynuacji nauki.
*niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA – „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) Wójt Gminy Pruszcz Gdański informuje, iż:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000
Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz
Gdański.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować pod adresem email iod@pruszczgdanski.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania niepełnosprawnemu
dziecku bezpłatnego przewozu oraz jego realizacji, z miejsca zamieszkania do jednostki
oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dane będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust 1 litera c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka będzie przewoźnik wyłoniony w
drodze przetargu realizujący usługę przewozu oraz mogą być podmioty świadczące dla
Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy
legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym rozpatrzenia
wniosku i realizacji usługi przewozu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność rozpatrzenia wniosku
oraz realizacji usługi przewozu.

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną - „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek
oświatowych”.

....................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

