Załącznik
Do Zarządzenia Wójta 58/1/2022 z 22.08.2022r.
.

Wójt Gminy Stara Kamienica
ul. Kamienicka 11
58-512 Stara Kamienica
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej 1.

Dane rodzica/opiekuna prawnego
Imię / Imiona

Nazwisko

Nr telefonu

Adres e-mail
Adres zamieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

2. Wnioskuję o zwrot kosztów przejazdu dziecka/dzieci środkami komunikacji publicznej
Imię i nazwisko ucznia

Szkoła Podstawowa/Przedszkole w:

za okres od ……………………..………………… do ………………………………………… na łączną
kwotę …………………………… zł,
3. Proszę o przekazanie zwrotu przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:

Do wniosku dołączam:
1. imienny/imienne bilety za miesiąc………………………………

………………………………………..
(data, czytelny podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna RODO – Dowóz dzieci do szkoły
1. W związku z zapisami 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
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz.
1) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Wójt Gminy Stara Kamienica, z siedzibą: ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica, tel. 75 75 14 337.
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu
nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod
adresem mail: iod-@starakamienica.pl.
3. Dane osobowe pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka lub podopiecznego będą przetwarzane w celu realizacji: zwrotu
kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej oraz sprawowania opieki w czasie przewozu dziecka do i ze szkoły lub
placówki
.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych we wniosku jest o bezpłatne dowożenie dziecka do placówki
oświatowej/szkoły są art. 6 ust.1 lit. ) i art. 9 ust.2 lit. ) RODO oraz art. 39 ust.3, pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1082 tj.)
Dane osobowe w zakresie Pani/Pana numeru telefonu i/lub adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody – art.6
ust.1 lit. a RODO.
4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana/dziecka danych osobowych;
•
Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)
•
Dane dotyczące zamieszkania
•
Dane kontaktowe (numer telefonu)
•
nr konta bankowego
5.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa powyżej jest obowiązkowe
(wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych dodatkowych jest dobrowolne. Niepodanie danych
koniecznych skutkuje niezałatwieniem sprawy.
6.
Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie; tj. imię, nazwisko,
data urodzenia, adres, szkoła, dane opiekuna– niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
7.
Państwa dane osobowe przekazywane mogą być jedynie organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów
prawa. 8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (5 lat) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym rozporządzenie 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.
W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do
wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, prawo:
• dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
• żądania sprostowania danych osobowych;
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na
adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@starakamienica.pl
11.
Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
12.
Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu. 13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym, na podstawie art.6 ust.1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych (imię
i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, nr konta bankowego) w celu realizacji zwrotu kosztów
przejazdu środkami komunikacji publicznej oraz sprawowania opieki w czasie przewozu dziecka do i ze szkoły lub placówki.

…………………………..…………………………………..
Podpis osoby wyrażającej zgodę
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