Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9837/18
Prezydenta Wrocławia z dnia 6 czerwca 2018 r.

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

.........................................................

Wrocław, dnia…...............…..…...............

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

.......................................................................
(adres zamieszkania wnioskodawcy z kodem pocztowym)

.......................................................................
telefon kontaktowy ...........................................
Urząd Miejski Wrocławia
Departament Edukacji
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

WNIOSEK
O ZWROT KOSZTÓW ZA DOWÓZ DZIECKA / UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY /
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM ..............................
Wnioskuję o zwrot kosztów za przewóz do i ze szkoły/ przedszkola/ośrodka* mojego dziecka niepełnosprawnego,
prywatnym samochodem, w roku szkolnym ............./..............
1.imię i nazwisko dziecka: ......................................................................................
2. data urodzenia dziecka: ......................................................................................
3. imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ..........................................................
4. PESEL rodzica: ..................................................................................................
5. nazwa i adres szkoły/przedszkola/ośrodka* do którego będzie uczęszczało/uczęszcza* dziecko:
.....................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. klasa: .....................
7. adres zamieszkania: .................................................................................................................
8. ilość kilometrów (z domu do placówki): ..........................km
9. nazwa i numer konta bankowego: .................................................................................................................
10. Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczenie o potrzebie grupowych zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych* wydane na czas...........................................................................................................
z uwagi na .…………… ……......................................................................................
(rodzaj niepełnosprawności)

* niepotrzebne skreślić
...............................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gminę Wrocław
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L
119/1).

1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Można się z
nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
- przez e-mail: wps@um.wroc.pl
- telefonicznie: 71 777 77 91
1. Inspektor ochrony danych
Wyznaczony został inspektor ochrony danych. Jest nim Sebastian Sobecki, z którym mogę się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących mi praw związanych z
przetwarzaniem danych. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
- osobiście w budynku przy ul. G. Zapolskiej 4
- przez e-mail: iod@um.wroc.pl
- telefonicznie: 71 777 77 24
2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu realizacji obowiązku gminy do zwrotu kosztów przejazdu
dziecka/ucznia niepełnosprawnego, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
3. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, wynikającego z ustawy Prawo Oświatowe.
4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Miejski Wrocławia przez minimum 5 lat, następnie Archiwum
Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i
wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po
zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą
przetwarzane wieczyście.
5. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do jednostki odpowiadającej za prowadzenie obsługi w zakresie dowożenia
dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w tym również za obsługę finansowo-księgową.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w
punktach 1 i 2 powyżej)
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

...............................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

