
   

 

 

 
                                                                                                                     Borowie , dnia ……………………                                                   

………………………………………. 

(imię i nazwisko  rodzica/opiekuna prawnego) 

 

………………………………………. 

(adres) 

 

……………………………………….. 

(telefon)  

 
WNIOSEK  

W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU DZIECKA/UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO 

SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/OŚRODKA WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU 

W ROKU SZKOLNYM ……………………………………. 

      
 Wnioskuję o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka  

 

1.Nazwisko i imię  ucznia:……………………………………………………………………………. 

2. Data i miejsce urodzenia oraz PESEL……………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

4. Szkoła lub placówka, do której skierowane jest dziecko, lub w której dziecko kontynuuje naukę 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

5. Okres dowożenia dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka od………………..do…………………. 

6. Nazwisko i imię rodzica/ opiekuna prawnego  wraz z kontaktem telefonicznym z adresem zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………………… 

7. Nr rachunku bankowego na który będzie dokonywany zwrot kosztów: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8.    Dokumenty dołączone do wniosku: 

 

 kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia, 

 kopia aktualnego orzeczenia z  poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

 potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej. 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, że dziecko jest dowożone przez rodzica/ opiekuna prawnego ……………………..…..…,  

będącego właścicielem samochodu marka :…………………………………..…………………….  

o numerze rejestracyjnym ………………….... 

 

Ilość kilometrów na trasie dom – szkoła  wynosi ……………………………………  

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

 

 

……………………………                           

   (podpis wnioskodawcy)  



   

 

 

 
 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Borowie z siedzibą przy                     

ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, adres e-mail: gmina@borowie.pl,                                      

tel. 25 685 90 70. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. 

 

3. Z Administratorem będzie można się skontaktować poprzez powołanego przez niego inspektora 

ochrony danych, pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail wskazany w pkt 1. 

 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO 

oraz na podstawie i w celach wynikających z przepisów RODO oraz na podstawie i w celach 

wynikających z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy oraz wynikających z tego faktu innych ustaw na podstawie, których 

niezbędne jest podanie danych osobowych celem zadań zapisanych do realizacji zadań przez Gminę 

Borowie, w tym zadań zleconych z poziomu administracji centralnej. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań 

Administratora oraz obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa. 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia                                 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,                      

a także prawo do przenoszenia swoich danych. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do 

usunięcia danych, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia 

wynikające z art. 17 ust.3, art. 20 ust. 3 i 4, art. 21 ust. 1 i 6 rozporządzenia UE.  

 

7. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych – Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa              

z których wynika konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych osobowych będzie 

skutkowało niemożnością dokonania czynności z obsługą Pani/Pana sprawy przez Urząd Gminy                 

w Borowiu. 

 

9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom z którymi Urząd Gminy 

w Borowiu zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom upoważnionym                   

do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

w celu wynikającym z Ustawy o samorządzie gminnym. Profilowanie oznacza formę 

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych 

osobowych w tym danych szczególnych. 

 

 

 

 

       …………………………………………… 
       (data, czytelny podpis osoby zapoznającej się z informacją) 
 

mailto:gmina@borowie.pl

