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Załącznik Nr 3 do zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Lisia Góra 

z  dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie dowożenia uczniów 

niepełnosprawnych do placówek oświatowych  

Do Wójta Gminy Lisia Góra 

WNIOSEK 

o spełnienie przez gminę Lisia Góra obowiązku, o który jest mowa w art. 32 ust. 6  

i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, poprzez  

zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu ucznia 

 

Część I – wypełnia wnioskodawca 

1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

 Imię i nazwisko PESEL 

  

Przedstawicielstwo (należy zaznaczyć stawiając znak X oraz uzupełnić wpis) 

                                    □ rodzic                                          □ opiekun prawny 

Adres zamieszkania  

Ulica (nr domu/lokalu): Kod pocztowy: Miejscowość: 

Telefon kontaktowy 

 

2. DANE OSOBOWE DZIECKA 

 Imię i nazwisko dziecka którego dotyczy 

wniosek 
PESEL 

  

Adres zamieszkania 

Ulica (nr domu/lokalu): Kod pocztowy: Miejscowość: 

Miejsce realizacji kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  

(należy zaznaczyć stawiając znak X oraz uzupełnić wpis) 

□ w przedszkolu 

□ w oddziale przedszkolnym 

□ w innej formie wychowania przedszkolnego 

□ w szkole podstawowej 

□ w szkole ponadpodstawową 

□ w OREW 
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Pełna nazwa placówki i adres: 

 

3. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH  

          (należy zaznaczyć stawiając znak X oraz uzupełnić wpis lub niepotrzebne skreślić) 

□ aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

□ aktualne orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 

□ 
zaświadczenie ze przedszkola /szkoły / placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej 

placówce 

 
 

Miejscowość, data  …………………………………..podpis wnioskodawcy ………………………… 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) przetwarzanych w Urzędzie 

Gminy Lisia Góra  jest Wójt Gminy Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra. 

2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana 

dziecka (podopiecznego) w zakresie działania Urzędu Gminy Lisia Góra, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może 

się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lisia Góra za pomocą adresu 

iod@lisiagora.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) przetwarzane będą w celu realizacji dowozu Pani/Pana 

niepełnosprawnego dziecka (podopiecznego) zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. -  

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) będą przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym 

z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) 

będą wyłącznie podmioty do tego uprawnione w oparciu o przepisy prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane 

osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych lub na podstawie udzielonej zgody. 

5. Pani/Pana dane oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego), z wyłączeniem danych osobowych udostępnianych 

dobrowolnie, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. w zależności od niepełnosprawności w oparciu o 

art. 32 ust. 6 oraz 39 ust. 4 pkt 1 i 2, a po tym okresie przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przypadku 6 lat. Dane 

podawane dobrowolnie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do wycofania przez 

Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka 

(podopiecznego) jest niezgodne  

z prawem, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) jest wymogiem ustawowym. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego) nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu. 

 

 ……………………………………. 

/ podpis wnioskodawcy /  

mailto:iod@lisiagora.pl

