Zarządzenie Nr 99/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie określenia wzoru wniosku o dowóz ucznia niepełnosprawnego do
szkoły/przedszkola/ośrodka w danym roku szkolnym z terenu Miasta i Gminy Chorzele

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 910)
zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się wzór wniosku o dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka w
danym roku szkolnym z terenu Miasta i Gminy Chorzele stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§2
Wykonania zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.
§3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 99/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 23.07.2020r.

Chorzele, dnia

imię i nazwisko wnioskodawcy

adres

telefon

WNIOSEK
W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO
SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/OŚRODKA
W ROKU SZKOLNYM........................................................

Wnioskuję o organizację bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły/przedszkola/ośrodka* i
zapewnienie opieki w trakcie przejazdu mojego dziecka

1.Nazwisko i imię ucznia:

2. Adres zamieszkania

3. Szkoła lub placówka, do której skierowane jest dziecko, lub w której dziecko kontynuuje naukę

4. Nazwisko i imię rodzica/ opiekuna wraz z kontaktem telefonicznym:

5. Dokumenty dołączone do wniosku:
•
•
•

kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,
kopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego,
potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

podpis wnioskodawcy

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z organizacji dowozu dzieci
niepełnosprawnych przez Gminę Chorzele

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016
r.) —dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Sie
dziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego I, w Chorzelach (kodpocztowy: 06-330), tel.: +48 (29)
751 -65-40, adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl.
2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną

danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: m.piorkowska@chorzele.pl. lub telefonicz
nie+48(29)751-65-62.
3. Pani/Pana dane osobowe oraz Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit b
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 uchy
lenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w celu zapewnienia Państwa dziecku
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły lub zwrotu kosztu, który ponieśliście Państwo w
związku z samodzielnym dowozem dziecka.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonych przepisami

prawa.

6 . Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi informatyczne (np. serwisowanie, naprawa
sprzętu na którym przechowywane są dane). W takim przypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie zawieranych
umów i tylko zgodnie z poleceniami Administratora Danych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem 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 Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów ar
chiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwa
rzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastoso

wanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3. art. 20. art. 21 Rozporządzenia UE.
1 0 . Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/na narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27.04.2016 r.
1 1 . Podanie przez Panią/Pana oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Bez podania danych osobowych Pani/Pana wniosek nie będzie rozpatrzony.
1 2 . Wobec Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego)dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzo

wany i nie będą podlegały profilowaniu.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Po zapoznaniu się z informacjami i pouczeniami zawartymi w niniejszej klauzuli wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji
obowiązków Gminy Chorzele związanych z dowozem dziecka niepełnosprawnego do przedszkola,
szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Chorzele, dnia
podpis

