Wniosek w sprawie dowozu ucznia/wychowanka niepełnosprawnego
na rok szkolny ……………………………………
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry

Występuję z wnioskiem o*:
•
•

Organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia/ wychowanka do szkoły/przedszkola/ośrodka,
Zwrot kosztów dowozu ucznia/wychowanka do szkoły/przedszkola/ośrodka,

*właściwe podkreślić.

I. Dane wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:

2. Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego:

3. Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego:
3.1. Ulica:

3.2. Nr nieruchomości

3.4. Kod pocztowy:

3.5. Miejscowość:

3.3. Nr lokalu

II. Dane ucznia/wychowanka
1. Imię i nazwisko ucznia/wychowanka:

2. Data i miejsce urodzenia ucznia/wychowanka:

3. Adres zamieszkania ucznia/wychowanka :
3.1. Ulica:

3.2. Nr nieruchomości

3.4. Kod pocztowy:

3.5. Miejscowość:

4. Czy dziecko porusza się na wózku inwalidzkim: tak □

nie □

3.3. Nr lokalu

(Zaznaczyć za pomocą x)

III. Dane placówki, do której uczęszcza uczeń/wychowanek
1.Pełna nazwa placówki:

2. Adres placówki:
2.1. Ulica:

2.2. Nr nieruchomości

2.4. Kod pocztowy:

2.5. Miejscowość:

2.3. Nr lokalu

IV. Dane dotyczące potrzeby kształcenia specjalnego oraz niepełnosprawności
ucznia/wychowanka
1. Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej*

………………………………………………………………………………………
2. Numer orzeczenia o niepełnosprawności*
………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
Miejscowość i data wypełnienia wniosku

…..….…….…………………………...
Podpis wnioskodawcy

Załączniki (Zał. 1 i 2 należy złożyć obowiązkowo):
Powiatowej

Poradni Psychologiczno

Pedagogicznej

o potrzebie kształcenia

1)

Aktualne orzeczenie
specjalnego*.

2)

Potwierdzenie przyjęcia ucznia/wychowanka do szkoły/przedszkola/ośrodka wydane przez dyrektora
placówki.

3)

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia/wychowanka (w przypadku gdy uczeń/wychowanek je
posiada)*.

* Dokumenty wymienione w poz. 1 i 3 mogą być dołączone jako kopia lecz muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez rodzica/opiekuna prawnego i zostaną zwrócone wnioskodawcy wraz z pismem informującym o rozpatrzeniu wniosku.

Informacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,
Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry
kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt telefoniczny: 32 393 36 10
2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w
Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 10
kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl kontakt telefoniczny: 32 393 37 56
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji opieki i dowozu dziecka
niepełnosprawnego do placówki, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny na podstawie
Pani/Pana zgody uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie Wykonawca wyłoniony na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego
dowożenie do placówek oświatowych i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałymi
na terenie Gminy Tarnowskie Góry (dotyczy osób które złożyły wniosek o organizację
dowozu przez Gminę).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależnie wyłącznie od
Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich jest brak możliwości realizacji dowozu.
10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą
podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

Zapoznałam/em się z informacją w dniu …………..
……………………………
Podpis

