Michów, dnia ……………………………….
……………………………………….
imię i nazwisko wnioskodawcy

……………………………………….
adres

………………………………………..
telefon

WNIOSEK
o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka
rewalidacyjno – wychowawczego, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej
własnym środkiem transportu
w roku szkolnym ..........................................
1. Nazwisko i imię dziecka/ucznia: ....…………………………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia oraz PESEL: …………..…………...…………………………………
3. Adres zamieszkania: …………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………......………………………….…
4. Szkoła lub placówka, do której skierowane jest dziecko/uczeń, lub w której dziecko
kontynuuje naukę, klasa, grupa: ……………………………….…………………………………
……………………...………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................
5. Okres dowożenia dziecka/ucznia do szkoły/przedszkola/ośrodka od……...…. do…………..…
6. Nazwisko i imię rodzica/opiekuna wraz z kontaktem telefonicznym:…………………………
...........................................................................................................................................................
7. Dane samochodu, który używany będzie do przewozu dziecka/ucznia – marka, pojemność
skokowa silnika, numer rejestracyjny: ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................
8. Rodzaj paliwa (olej napędowy, benzyna, autogaz): ……………………………………………..
9. Liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego,
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej,
a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy,
i z powrotem ....................................................................................................................................
10. Liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do
miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa
w pkt 9 wniosku …………………………………………………………………………………..
11. Średnie zużycie paliwa w jednostkach (litrach) na 100 kilometrów dla danego pojazdu
według danych producenta pojazdu……………………………………………………………......
12. Dokumenty dołączone do wniosku:
• kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,
• kopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego,

•

w przypadku braku informacji producenta o spalaniu pojazdu (pkt. 11 wniosku) –
oświadczenie wnioskodawcy określające średnie zużycie paliwa.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

...........................................................
podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego
dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w Urzędzie
Gminy Michów jest Wójt Gminy Michów, ul. Rynek I 16, 21-140 Michów
2. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: mkusyk@michow.eurzad.eu
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Michów - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody
(jeśli dotyczy).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administrator Danych Osobowychb) realizacji umów zawartych z kontrahentami – umowa na dowóz dziecka niepełnosprawnego.
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ww. Rozporządzenia RODO.
7. Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa tj.:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzając dane osobowe których
Administratorem jest Wójt Gminy Michów.
8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

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

Michów, dnia ............................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

.....................................................
Adres

.....................................................
Nr telefonu

Proszę

o

przekazywanie

zwrotu

kosztów

dowozu

mojego

dziecka

.................................................................................. w roku szkolnym 2021/2022 na następujący
rachunek bankowy ............................................................................................................................

..................................................................
Podpis rodzica/opiekuna

Michów, dnia .....................

...............................................
(imię i nazwisko)

...............................................
(adres)

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

OŚWIADCZENIE
Oświadczam,

że

pojazd

używany

do

przewozu

dziecka

niepełnosprawnego

marka:........................................................................................., pojemność skokowa silnika:
........................, numer rejestracyjny: ....................................., rok produkcji: ...........................,
rodzaj paliwa ............................... zużywa średnio ....................... litrów na 100 kilometrów.

