Koluszki, dnia …………………………………………………..
…………………………………………...…….
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………...…………………
adres zamieszkania

……………………….………..……………….

Do
Burmistrza Koluszek

Zwracam się z prośbą o zapewnienie dowozu mojej córki / mojego syna:
…………..………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

zamieszkałej/zamieszkałego w: ………………………………………………...……………………………………………………………………………
do ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ,
(nazwa szkoły)

w roku szkolnym 2018/2019.

Jednocześnie informuję, że dowóz mojego dziecka do szkoły będzie / nie będzie* wymagał
środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo.

………………………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załączniki:
Kopia skierowania dziecka do kształcenia specjalnego
lub potwierdzenie dyrektora o przyjęciu dziecka do szkoły

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 11 lipca 2018 r.
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach jest Gmina Koluszki, ul. 11 Listopada 65,
95-040 Koluszki;
2) inspektorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach jest p. Karolina Sybilska, e-mail: iod@odosc.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust 1 pkt c cyt. rozporządzenia, w celu zorganizowania bezpłatnego dowozu
Pani/Pana dziecka do przedszkola/szkoły, zgodnie z art. 32 i art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do innych podmiotów – przewoźnika realizującego przewóz uczniów do szkół w danym roku szkolnym.
Dane przewoźnika zostaną przekazane po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół poprzez udostępnienie na stronie
internetowej www.koluszki.pl oraz na tablicach ogłoszeń w placówkach oświatowych;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, gdyż zostały zaliczone do kategorii archiwalnej BE5;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cyt.
rozporządzenia;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zorganizowania dowozu dziecka do szkoły, o którym mowa w pkt 3.

*niepotrzebne skreślić

