……………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……...…………………….
(miejscowość, data)

……………………………………
(ulica/osiedle)

……………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)
tel. ………………………………………..

Dyrektor Wydziału Oświaty
Urząd Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

Wniosek o zorganizowanie dowozu w roku szkolnym ………../………..
Proszę o zorganizowanie

………………..……………………….………………………….,
(imię i nazwisko ucznia/wychowanka)

zam. Poznań, ...………………………………………………………………………………….
dowozu do szkoły/placówki, którą jest …………...…………………………………………….
(nazwa szkoły/placówki)

…………………………………………………………………………………………………..
Podstawą wydania zgody na dowóz jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Załączniki:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- ………………………………………………..
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu
Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl
lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61 841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 ze zm.) – dowóz uczniów do szkół.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane poprzez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych
obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądanie ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale niezbędnym do wnioskowania do ustalenia
uprawnienia do wydania zgody na dowóz.
8.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

……….………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

