Załącznik nr 1
do karty usługi nr 84
Załącznik nr 1 do Regulaminu
z dnia 30 czerwca 2020 r.

……………………, dnia……………………

……………………………………………
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

……………………………………………

Wójt Gminy Sicienko

(telefon kontaktowy)

ZGŁOSZENIE UCZNIA / DZIECKA DO DOWOZU
w roku szkolnym ……………………
/zgłoszenie dotyczy:
- uczniów uprawnionych do dowozu zgodnie z ustawą Prawo oświatowe - dzieci realizujące roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne (do najbliższego oddziału przedszkolnego / przedszkola), dzieci pięcioletnie, których
droga z domu do najbliższego oddziału przedszkolnego / przedszkola przekracza 3 km, niepełnosprawne dzieci pięcioi sześcioletnie lub starsze (którym odroczono obowiązek szkolny) oraz uczniowie uczęszczający do szkół
obwodowych,
- uczniów, których droga z domu do szkoły nie przekracza 3 km (dzieci realizujące roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne, dzieci pięcioletnie, uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej) oraz 4 km (uczniowie klas
V-VIII szkoły podstawowej) – mieszkający w obwodzie szkoły./

1. Dane ucznia / uczniów
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia 1

Oddział / klasa,
do której dziecko
uczęszcza /
będzie
uczęszczało

Szkoła / Przedszkole

2. Wariant dowozu 2
Trasa przejazdu (miejsce zamieszkania – szkoła/przedszkole):

Liczba
kilometrów:

Dowóz i odwóz
Tylko dowóz
Tylko odwóz
3. Wykaz osób upoważnionych do odbioru ucznia / uczniów (łącznie z rodzicami) 3
Lp.

Imię i nazwisko

Pokrewieństwo dla dziecka

4. Oświadczenie
Niniejszym akceptuję i zobowiązuję się / a tym samym zobowiązuję dziecko / dzieci 4 do
przestrzegania Regulaminu dowożenia uczniów do szkół i pzredszkoli w Gminie Sicienko przyjętego
Zarządzeniem Nr 79/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30.06.2020 r.

………………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)
_________________________________________
Objaśnienia:
1
Wypełnić tylko, gdy dziecko nie ukończyło 7 lat.
2
Właściwe zaznaczyć i uzupełnić.
3
Dotyczy dzieci, które nie ukończyły 7 lat. Należy wskazać osoby pełnoletnie.
4
Właściwe podkreślić.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014
Sicienko jest Wójt Gminy Sicienko. Z Administratorem można skontaktować się osobiście w jego siedzibie,
poprzez adres poczty elektronicznej gmina@sicienko.pl lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy w Sicienku,
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Krzysztofem Dziemian, można skontaktować się przy pomocy adresu
e-mail iod@rodo.pl.
Cel przetwarzania:
Udostępnione przeze mnie dane osobowe moje i dziecka/dzieci będą przetwarzane w celu rozpatrzenia mojego
zgłoszenia do dowozu do szkoły/przedszkola w celu realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO oraz art. 9 ust. 1 lit. b RODO.
Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone
w przepisach prawa.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO: prawo dostępu do treści danych, prawo do
sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych
 Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: prawo dostępu do treści danych, prawo do
sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje
możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat określony w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców, takim jak:
1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
2. kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych
stosownych umów podpisanych przez Administratora przetwarzają dane osobowe
3. podmiotom realizującym usługi dowozu dzieci.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym.

