Grodzisk Mazowiecki dnia ………..…………………..
…...................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy
Rodzica/opiekuna prawnego)

Burmistrz
Grodziska Mazowieckiego

…………………………………………………..
(adres zamieszkania)
…....................................................
(numer telefonu kontaktowego)

WNIOSEK
w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka

Proszę o (odpowiednie zakreślić - a lub b):
a) objęcie dowozem mojego niepełnosprawnego dziecka zorganizowanym przez gminę transportem
zbiorowym
b) zwrot kosztów dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym na trasie (odpowiednie podkreślić):

- miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce zamieszkania x 2 kursy,
- miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce pracy i z powrotem1
I.

Dane dziecka:

Imię i nazwisko
…................................................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia
…................................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania
…................................................................................................................................................................................
Pełna nazwa oraz adres przedszkola/szkoły/ośrodka, do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczało
……..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Klasa: …....................

Rok szkolny ……… /………

Okres świadczonej usługi/ewentualnie określenie częstotliwości:
od dnia………………………………………….…………………………….. do dnia ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Odpowiednie podkreślić

II. Dane o miejscu pracy rodzica2
Adres miejsca pracy Rodzica/ opiekuna prawnego (w przypadku gdy rodzic łączy dowóz dziecka z dojazdem do
pracy) ……………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….…..

III. Dokumenty dołączone do wniosku:
1) Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
2) Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,
3) Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danym przedszkolu/szkole/ośrodku lub jeśli nie posiada
skierowania - zaświadczenie potwierdzające przyjęcie/uczęszczanie dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka.
4) Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wraz z ubezpieczeniem w przypadku dowożenia
prywatnym samochodem osobowym.
IV. Oświadczenie wnioskodawcy:
Oświadczam, że:
1)
2)
3)
4)

wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą,
oświadczam, że posiadam uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami (w przypadku dowożenia przez rodzica prywatnym samochodem).
przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że podane we wniosku informacje będą kontrolowane,
wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.r. poz. 1000) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119/1).

Grodzisk Maz., dnia ...................................

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

Obowiązek informacyjny w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119/1)
1) Administratorem danych jest Dyrektor Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32 A 05-825 Grodzisk
Mazowiecki e-mail: grodzisk-oswiata@grodzisk.pl, tel.: +48 22 463 46 55
2) Inspektorem Ochrony danych jest Emilia Obłucka; ul. Kościuszki
32 A 05-825 Grodzisk Mazowiecki e-mail:
iod.biurooswiaty@grodzisk.pl, tel.: +48 22 755 55 34 wew. 165
3) Każdemu z Państwa przysługuje prawo do dostępu oraz poprawiania podanych przez siebie informacji stanowiących dane
osobowe, a ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto możecie Państwo w dowolnym
momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Waszych danych.
4) Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki
na podstawie art. 6 RODO.
5) Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w postaci
umożliwiającej identyfikację określonej osoby.
6) Dane będą przechowywane przez okres ustawowych zadań Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie art. 6
RODO oraz Instrukcji kancelaryjnej, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów
wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków.
7) Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz
prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl
8) Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa w pkt. 4, podanie
danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Niepodanie danych w związku z przetwarzaniem
ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi realizację umowy.
9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10) Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach na naszych stronach
i urządzeniach, których używa Użytkownik podczas korzystania z naszych elektronicznych usług.
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W przypadku dowozu przez rodzica prywatnym samochodem, gdy rodzic łączy dowóz dziecka z dojazdem do
pracy

