........................, dnia .......................
...............................................................
imię i nazwisko rodzica
...............................................................
ulica, nr domu, mieszkania
..............................................................
kod, miejscowość
.............................................................
telefon
Wójt Gminy
w Lyskach

Zwracam się z prośbą o zapewnienie dowozu do szkoły /zwrot kosztów dojazdu do szkoły **
naszemu dziecku
.......................................................................................................................................................
/imię i nazwisko ucznia/
w roku szkolnym 2020/2021

Uzasadnienie
Nasz syn/ Nasza córka jest uczniem klasy ................. szkoły podstawowej / ponadpodstawowej
Uczęszcza do szkoły:....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/ pełna nazwa szkoły lub placówki oświatowej , adres /

na podstawie orzeczenia nr............................................. o potrzebie kształcenia specjalnego.
Odległość z domu do szkoły wynosi ............km.
Sytuacja rodzinna lub zdrowotna dziecka/ dodatkowe informacje:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

..................................................
/ podpis /
** niewłaściwe skreślić

Załączniki:
• aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
• aktualne zaświadczenie ze szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 (Ogólne rozporządzenie
o Ochronie danych), publ. Dz. Urz.UE L Nr 119, s. 1:
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z udzielaniem pomocy materialnej uczniom jest
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach (adres: Lyski, ul. Dworcowa 1 a , 44-295 Lyski
adres e-mail: gzopo@lyski.pl telefonu: 32 4330172), reprezentowany przez Dyrektora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
- pod adresem poczty elektronicznej: iodo_gzopo@lyski.pl
- pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia pomocy materialnej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Realizacja zadań w zakresie zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
znajduje podstawę w ustawie z dnia 14.12.2016 r. – Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz.910)
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o zapewnienie
dowozu dziecka.

