
Wnioskodawca                                                                                                                  Siemianowice Śląskie, dn…………………….
                                                                                                           
……………………………………...    
(imię i nazwisko)

………………………………………………………..

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

Szanowny Pan
Rafał Piech
Prezydent Miasta
Siemianowice Śląskie

Wniosek o dowóz dziecka w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkola/szkoły/ placówki
kształcenia specjalnego

Dane ucznia
Nazwisko i imię:   ……………………………………………………..………………………………
Data urodzenia:   ……………………………………………………..………………………………..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………..........
……………………………………………………..………..…………………………………………
Czy dziecko porusza się na wózku inwalidzkim: 
  TAK      

- wózek z możliwością złożenia w trakcie transportu:  TAK       NIE
- rodzaj wózka inwalidzkiego (np. ręczny, elektryczny, standardowy, terenowy itp.): 
……………………………………………………………………………………………...........
  NIE

Czy dziecko musi być na wózku w trakcie transportu     TAK       NIE
Inne uwagi ………………………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły/placówki do której dziecko będzie dowożone ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………...
Klasa do której będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2021/2022:……………………….
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku: aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnienie danych, tj. mojego imienia i nazwiska, adresu oraz mojego
numeru telefonu celem przekazania Przewoźnikowi, który będzie dowoził moje dziecko do szkoły/placówki.
W  przypadku  rezygnacji  z  korzystania  z  dowozu  zorganizowanego  przez  Gminę,  zobowiązuję  
się do niezwłocznego złożenia w Wydziale Edukacji Gminy Siemianowice Śląskie pisemnego powiadomienia  
o rezygnacji.
                                                                                                            ………………….
                                                                                                                                                Podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu
w sprawach związanych z organizacją dowozu mojego dziecka do szkoły/placówki.

                                                                                                                                    ……………………..
                                                                                                                                                   Podpis

Na podstawie art. 7 ust. 3 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) ma Pan/Pani
prawo  do  wycofania  zgody  w  dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.



 Formularz informacyjny

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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), zwanym dalej RODO

 informujemy, że:

 Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Siemianowice  Śląskie  
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10,

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie
przy ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82,

 Pana/Pani  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na podstawie  Pana/Pani  zgody,  
w zakresie numeru telefonu w celu zorganizowania dowozu ucznia do szkoły. Pana/Pani dane osobowe
będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  
oraz  Prawo Oświatowe, w zakresie imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia, niepełnosprawności  
w celu zorganizowania dowozu ucznia do szkoły ,

 Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
chyba że przepisy prawa stanowią inaczej,

 Posiada Pan/Pani prawo żądania:
- dostępu do treści swoich danych,
- ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 Pana/Pani  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą
profilowane,

 Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  i  wynika  z  przepisów  prawa,  a  konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zorganizowania dowozu ucznia do szkoły,

 Zebrane  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  czasu  wskazany  
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 tj. przez okres 5 lat,

 Przysługuje  Panu/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  o  którym  mowa  
w art.  4  ust.  21,  gdy  uzna  Pan/Pani,  że  przetwarzanie  danych  osobowych dotyczących  Pana/Pani,
narusza przepisy Rozporządzenie 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).


