
Września, ………………. r.

Burmistrz Miasta i Gminy Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

WNIOSEK
o zwrot kosztów dowozu do przedszkola/szkoły/ośrodka ucznia z niepełnosprawnością

na trasie (wybrać jedną z poniższych opcji):

 miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce zamieszkania i z powrotem
 miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce pracy i z powrotem

Dane ucznia

Imię i Nazwisko

Data urodzenia Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Numer i karta orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

Dane rodzica / opiekuna prawnego

Imię i Nazwisko

PESEL Nr telefonu

Adres zamieszkania

Adres miejsca pracy

Numer konta bankowego

Dane dotyczące dowozu

Nazwa i adres 
przedszkola/szkoły/ośrodka

Klasa Rok szkolny

Okres objęty dowozem

Dane osoby dowożącej, której 
powierzono dowóz
(imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, adres pracy)1

Marka i model pojazdu:

Rok produkcji:

Rodzaj paliwa:

Pojemność silnika:

Dodatkowe informacje:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………         
(podpis wnioskodawcy)

1 Wypełnić w przypadku gdy nie dowozi rodzic / opiekun prawny.



Informacja

1. Informuję, że dowóz dokonywany będzie drogami publicznymi na trasie:

 miejsce zamieszkania – szkoła - miejsce zamieszkania, i z powrotem – tj. km:…………….

 miejsce zamieszkania – szkoła - miejsce pracy, i z powrotem – tj. km:…………… i dowóz
dziecka łączony będzie z dojazdem do pracy,
liczba kilometrów z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem (bez dowozu dziecka do
szkoły) wynosi: …………..

2. Informuję, że:

 osobiście będę dowozić dziecko

 powierzam dowóz dziecka innej osobie:

…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

3.  Informuję,  że  pojazd,  którym  dowożone  będzie  dziecko  jest  sprawny  i  posiada  ważne
ubezpieczenie NNW i OC.

Września, dnia………………...... ………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Wymagane załączniki:

- ksero aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
- ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka o pobieraniu nauki
- ksero dowodu rejestracyjnego



Oświadczenie

Oświadczam,  że  zapoznałam/em się  z  poniższą  informacją  o przetwarzaniu  danych osobowych

i akceptuję jej warunki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  ust.  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 (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1)

zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie

Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,

2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni jest Pani Magdalena Środoń, e-mail:

iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust.

1 lit. c i art. 9 ust.1 i ust. 2 lit. c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

4)  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych

osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym

rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy

i związki,

6) posiada Pani/Pan prawo 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, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)  podanie danych osobowych w zakresie  wymaganym ustawodawstwem jest  obligatoryjne,  a w pozostałych

przypadkach ma charakter dobrowolny,

9) Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, gdy

wymagają tego przepisy prawa.

Września, dnia…………………… ………………………..        

(podpis wnioskodawcy)


