……………………………………………..………………….
PESEL rodzica lub opiekuna prawnego

Gliwice, dnia …………………...

……………………………………….………………………..
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
………………………………………………………………...
Adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Edukacji

……………………………………………..………………….
Nr telefonu

ul. Jasna 31A

WNIOSEK
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia dziecka

Adres zamieszkania dziecka

Szkoła lub placówka, do której dziecko
będzie uczęszczało

Dokumenty dołączone do wniosku*

Okres świadczonej usługi
Proszę wpisać rok szkolny lub zakres dat
Wybrana forma dowozu:
- dowóz organizowany przez gminę
- zwrot kosztów biletu miesięcznego
(dla dziecka / dla opiekuna / dla dziecka
i opiekuna)
- ryczałt za paliwo
Czy dziecko porusza się na wózku
inwalidzkim?
Proszę wpisać TAK lub NIE

……………………………………………..………………….
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
* - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
- aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka
- skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy oddziałów integracyjnych
lub ośrodków specjalnych).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD
MIEJSKI W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH1

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających
z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych tj. zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu do placówek oświatowych lub zwrotu kosztów dowozu jeśli transport zapewniają rodzice
dziecka zgodnie z zapisami ustawy "Prawo oświatowe" z dnia 14 grudnia 2016 r. t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 996.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych
można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl
z inspektorem ochrony danych.
3. Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo wniesienia
skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może
uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
 innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań
publicznych,
 innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek
udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych,
b) dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach,
w tym profilowanie,
d) dane osobowe wykorzystujemy również do realizacji innych zadań publicznych związku z art. 7 i 8 ustawy
o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz zawierania i wykonania umów
cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy oraz w wyjątkowych sytuacjach za zgodą – dodatkowe informacje
o przetwarzaniu danych przez Urząd są dostępne w Biuletynie informacji publicznej Urzędu (w module
Bezpieczeństwo danych osobowych)

1

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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) dnia 27 kwietnia 2016 r.

