…………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………
………………………………....………
(adres zamieszkania)

………………………………………….
(tel. kontaktowy)

Burmistrz Namysłowa
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
WNIOSEK
o zorganizowane bezpłatnego dowozu
niepełnosprawnego dziecka/ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka
w roku szkolnym …………/…………
I.

Wnioskuję o zorganizowane dowozu niepełnosprawnego dziecka/ucznia:
Imię i nazwisko dziecka/ucznia: ……………………………………………...………...
Data urodzenia: ………………………………………………………………...……….
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………
Pełna nazwa oraz adres przedszkola, szkoły lub ośrodka, do którego dziecko/uczeń
będzie uczęszczać:
…………………………………………………………………………………..….……
……………………………………………………………………………………...……
5) Dodatkowe informacje o dziecku (np. dziecko/uczeń porusza się samodzielnie/
na wózku inwalidzkim/o kulach itp.):
…………………………………………………………………………………..….……
……………………………………………………………………………………...……
1)
2)
3)
4)

II. Okres dowożenia niepełnosprawnego dziecka/ucznia:
od dnia …………………………………..…. do dnia …………….…..…………………….….
III. Upoważnienie do odbioru niepełnosprawnego dziecka/ucznia:
Podczas mojej nieobecności do odbioru niepełnosprawnego dziecka/ucznia od przewoźnika
upoważniam, następujące osoby:
1) ……………………………………
(imię i nazwisko)

2) ……………………………………
(imię i nazwisko)

3) ……………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………….
(seria i nr dowodu osobistego)

…………………………….
(seria i nr dowodu osobistego)

…………………………….
(seria i nr dowodu osobistego)

oraz biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo odebranego dziecka/ucznia.

IV. Oświadczam, że:
▪ uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, zm. z 2020 r.
poz. 1517) – „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8” – oświadczam, że wszystkie dane podane we wniosku są zgodne ze stanem
prawnym i faktycznym,
▪ załączone do wniosku kopie dokumentów są zgodne z oryginałem,
▪ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych z organizacją dowozu niepełnosprawnego dziecka/ucznia do przedszkola,
szkoły lub ośrodka zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 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 sprawę
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
V.

Załączniki:
1) kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
2) kserokopia skierowania do kształcenia specjalnego w danej placówce wydanego
przez Starostę Namysłowskiego,
3) zaświadczenie przedszkola, szkoły lub ośrodka o objęciu dziecka/ucznia wychowaniem
przedszkolnym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym
lub obowiązkiem nauki.

……………………………………………
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Uwaga:
W przypadku całkowitej rezygnacji z dowozu niepełnosprawnego dziecka/ucznia do przedszkola, szkoły
lub ośrodka należy powiadomić pisemnie Urząd Miejski w Namysłowie w terminie 3 dni od dnia rezygnacji.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze
Zgodnie 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów reprezentowana
przez Burmistrza Namysłowa.

DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza,
z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez:
adres e-mail: iod@namyslow.eu
numer telefonu: + 48 77 4190 351
pisemnie pod adresem: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA
I PODSTAWA
PRAWNA

Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka będą przetwarzane z uwagi
na konieczność zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
dzieciom/uczniom niepełnosprawnym. Dane osobowe będą przetwarzane
w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

ODBIORCY DANYCH

Pana/Pani dane osobowe mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania
na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania
systemów informatycznych.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych
przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.

PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

