
 

……………………………………………… 

            (miejscowość, data) 

 

…………………………………….… 
              / imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego / 

 

ul. …………………………………… 
                                   / adres zamieszkania / 

………………………………….…… 

telefon: ………………………..……       

 Burmistrz Gminy Sułkowice 

 Rynek 1 

 32-440 Sułkowice 
 

 

Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego 

w roku szkolnym …………………… 

 

Zwracam się z prośbą o zapewnienie mojemu dziecku ………………..………………………………... 

/ imię i nazwisko dziecka / 

ur. ……………..….… zamieszkałemu . ……………………..…………………………………………. 

transportu zbiorowego/ zwrotu kosztów dowozu* 

na trasie dom – szkoła - dom. 

W roku szkolnym ……………. dziecko będzie uczniem ………………....……………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………...………. 
                                                    / nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka / 

…………………………………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

      ………………………………………………. 
                         / czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego / 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka. 

2. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, do którego dziecko będzie uczęszczało w danym roku 

szkolnym. 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w ramach czynności 

związanych z zorganizowaniem dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 

 

Treść klauzuli 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO - informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez 

Burmistrza Gminy Sułkowice; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, 

tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: iodo@sulkowice.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,  art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO –  

to jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo Oświatowe - organizowania dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz 

w celach archiwalnych. 

W przypadku danych innych niż niezbędne do realizacji – w szczególności numer telefonu - 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – t.j. zgody. Ich podanie oznacza zgodę na 

przetwarzanie. 

4) zgodnie z wymogami dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa: w tym przewoźnikowi realizującemu dowóz uczniów; 

5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie 

zgody - do momentu odwołania zgody; 

6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; Prawo to może zostać ograniczone na podstawie 

przepisów; 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) nie podanie niezbędnych danych będzie skutkować negatywnym rozpatrzeniem wniosku. 

 
 


