Świętochłowice, dnia .............................
Dane wnioskodawcy:
…..........................................................
(imię i nazwisko)
…..........................................................
…..........................................................
(adres zamieszkania)
….........................................................
(numer telefonu)
PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
przez
Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 4
41-600 Świętochłowice

WNIOSEK
w sprawie dowozu dziecka / ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka w roku szkolnym …………………………….
I. Występuję z wnioskiem o
(UWAGA! Proszę zaznaczyć tylko jedną opcję. Nie ma możliwości łączenia opcji, również w trakcie trwania roku szkolnego) :
1) zapewnienie mojemu niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego umożliwiającego mu realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego
mu udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
2) zapewnienie mojemu niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe j
lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
3) zwrot kosztów przejazdu mojego niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna.
II. Dane dziecka:
1.

Imię i nazwisko

2.

Data urodzenia

............................................................................................

3.

Adres zamieszkania

4.

Nazwa i adres placówki oświatowej, do której będzie uczęszczało dziecko

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

...............................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
5.

Czy dziecko porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego? (zaznaczyć właściwe):
□ TAK

□ NIE

III. Dokumenty dołączone do wniosku (zaznaczyć właściwe):
□ Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,
□ Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
□ Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce ( dotyczy uczniów, którym miasto Świętochłowice nie jest w stanie zapewnić kształcenia
w wyspecjalizowanych placówkach na jego terenie),
□ Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu lub książka serwisowa w celu ustalenia średniego zużycia paliwa samochodu ( tylko w przypadku zwrotu kosztów
przejazdu niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna ),
□ Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o miejscu zatrudnienia ( tylko w przypadku zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna).
IV. Oświadczenie wnioskodawcy :
Oświadczam, że :
1) do realizacji przewozu mojego dziecka do szkoły i z powrotem używam samochodu osobowego marki ……………………………….., o numerze rejestracyjnym: ………………………….……., pojemności skokowej

silnika ….…………………… , rodzaj paliwa: ……………………….……………,

2) liczba km przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania mojego dziecka do placówki oświatowej a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca
zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem wynosi ……………,
3) liczba km przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonuje przewozu wynosi ……………,
4) średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla pojazdu z pkt. 1) według danych producenta wynosi ……….l/km,
5) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
6) zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartych w powyższym wniosku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 20126/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). Administratorem danych jest Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach. Dane są przetwarzane w celu
realizacji niniejszego wniosku - spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania znajdują się w klauzuli
informacyjnej dołączonej do wniosku.

…………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego )

Klauzula informacyjna do wniosku w/s
dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka

Niniejszym informujemy, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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 (RODO).
1)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Oświaty z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8.

2)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@mamrodo.pl lub telefonicznie 32 438 68 06.

3)

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa zwią zanego z prowadzeniem działalności oświatowej - zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu dowozu do przedszkola, szkoły, ośrodka (art.
6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g RODO). Podane dane kontaktowe (numer telefonu, adres email) mogą być przetwarzane na podstawie Pań stwa zgody w celu ułatwienia kontaktu w sprawach związanych z realizacją wniosku.

4)

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 32 pkt 5,6 oraz art. 39 pkt 2,3,4 i 5 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe.

5)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu
dowozu do przedszkola, szkoły, ośrodka; po tym czasie mogą być archiwizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

6)

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym mo mencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

8)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu dowozu do przedszkola, szkoły,
ośrodka; a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości organizacji dowozu.

9)

Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
oraz osoby fizyczne/prawne, z którymi zostanie zawarta umowa przewozu dzieci do przedszkola, szkoły, ośrodka.

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do
państwa trzeciego.

……………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

