Gdynia, dnia ...................................

WNIOSEK
O ZAPEWNIENIE BEZPŁATNEGO PRZEWOZU
NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA
DO GDYŃSKIEJ NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ LUB POZA TERENEM GMINY
MIASTA GDYNI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Na podstawie art. 32 ust. 6, 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz.
910), a także art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 713).
Wnioskuję o zapewnienie mojemu dziecku bezpłatnego przewozu do przedszkola /szkoły/ ośrodka/
placówki oświatowej* i z powrotem organizowanego przez Gminę Miasta Gdyni przez przewoźnika
wyłonionego w formie przetargu.

I.

DANE WNIOSKODAWCY:

1. Imię i Nazwisko: ..........................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania: ....................................................................................................................................
3. Numer telefonu: ...........................................................................................................................................
4. E-mail: .........................................................................................................................................................
5. Liczba kilometrów najkrótszej trasy z domu do szkoły w jedną stronę: ......................................................
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA:
1.

Imię i Nazwisko: ..........................................................................................................................................

2.

Adres zamieszkania: ....................................................................................................................................

3.

Data urodzenia: ............................................................................................................................................

4.

Nazwa i adres szkoły (przedszkola/szkoły/ośrodka/placówki oświatowej) *, w której dziecko będzie
realizowało wychowanie przedszkolne/ obowiązek szkolny/nauki: ............................................................
.....................................................................................................................................................................

5.

Dodatkowe informacje o dziecku (informacja dotycząca rodzaju niepełnosprawności dziecka):

a.

Sposób poruszania się dziecka: samodzielnie, na wózku, przy pomocy chodzika, z kulami , inny sposób,
podaj jaki:
……………………………………………………………………………………………………………...

b.

Dodatkowe informacje o potrzebach dziecka niezbędne podczas korzystania z dowozu zbiorowego
uczniów niepełnosprawnych, (konieczność fotelika, podkładki, itp.):
…………………………………………………………………………………………………………………………

c.

Informacje na temat zachowania się dziecka podczas jazdy samochodem:
……………………………………………………………………………………………………………...

6.

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

edukacja.gdynia.pl

III. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIEKA OD PRZEWOŹNIKA
Upoważniam do odbioru dziecka od przewoźnika podczas mojej nieobecności – następujące osoby:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………...
( imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu )

i biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka.
IV. ZGŁOSZENIE ABSENCJI DZIECKA/UCZNIA
Zobowiązuję się do powiadomienia przewoźnika o nieobecności lub zmianie planu dziecka/ucznia, co najmniej
2 godziny przed kursem oraz wyrażam zgodę na potwierdzenie obecności dziecka w danym miesiącu przez
szkołę/przedszkole/ośrodek przekazaną na adres e-mail: dowozy@edu.gdynia.pl.
V. REZYGNACJA Z DOWOZU DZIECKA
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Wydziału Edukacji w Gdyni w formie pisemnej lub
telefonicznej lub e-mail: dowozy@edu.gdynia.pl o rezygnacji z dowozu mojego dziecka do wyżej
wymienionego przedszkola/szkoły/ośrodka placówki oświatowej* w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.
……………………………………….
………………………………………
(miejscowość i data )

(podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić
Lp.

Nazwa załącznika

1

Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego.

2

Zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce.
** dołączone do wniosku dokumenty zaznaczyć X

edukacja.gdynia.pl

**

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby składającej wniosek o zapewnienie
bezpłatnego przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą przy ul. Marsz.
Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, e-mail: umgdynia@gdynia.pl tel: +48 58 626 26 26
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: iod@gdynia.pl lub adres pocztowy: ul. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu
weryfikacji wniosku oraz zapewnienia niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu i
opieki podczas przewozu do placówki oświatowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit.g
RODO).
4. Administrator nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych
niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce,
o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie
poinformowana/y.
5. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich
uzyskania na podstawie obowiązującego prawa oraz firma zapewniająca transport dzieci i ich
opiekunów wyłoniona w przetargu organizowanym przez Gminę Miasta Gdyni.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż wyżej
wskazani, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.
7. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
rozporządzenia 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 zakładowych tj. 5 lat.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie administratora
w Gdyni (art. 15 RODO),
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO).
9. Administrator informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania
przekazanych danych osobowych z RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do
zrealizowania wniosku. Niepodanie danych będzie się wiązało z brakiem możliwości
zorganizowania przez Gminę Miasta Gdyni bezpłatnego transportu dziecka niepełnosprawnego do
placówki oświatowej.

edukacja.gdynia.pl

