
Prezydent Miasta Rybnika

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

 Kod pocztowy Miejscowość

Miejscowość

TAK

NIE

adrese-mail

Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszk.)

Kod pocztowy

nr rejestracyjny

pojemność silnika

Adres (ulica, nr domu)

marka samochodu

Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej zwrotu kosztów przewozu dziecka do placówki oświatowej.

Imię i nazwisko dziecka/ucznia

II. Dane dziecka/ucznia

PESEL

I. Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzic/opiekun prawny)

PESEL

tel. kontaktowy

RYBNIK

Na podstawie art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe zwracam się z prośbą o zawarcie umowy 

dotyczącej zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz rodzica/opiekuna do placówki oświatowej.

III. Dane szkoły/placówki oświatowej do której uczęszcza dziecko/uczeń

Pełna nazwa szkoły/placówki oświatowej

III. Dane do umowy

Oświadczam, że dowożę dziecko/ucznia do szkoły/placówki oświatowej w 

drodze do pracy.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

nr orzeczenia

data wydania orzeczenia

wydana przez

Obowiązuje od … do… 



x 2 =

1,15 zł/km

data i podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna 

Wydział Edukacji i Kultury, kontakt: 32 43 92 134, edukacja@um.rybnik.pl

< 900 cm3 0,89 zł/km

c - stawka za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu

KOSZT = (a - b) * c

b - liczba kilometrów przewozu drogami 

publicznymi z miejsca zamieszkania 

rodzica do miejsca pracy i z powrotem, 

jeżeli nie wykonywałby przewozu, o 

którym mowa w lit. a,

a - liczba kilometrów przewozu drogami 

publicznymi z miejsca zamieszkania do 

przedszkola/szkoły (...), a także 

przewozu rodzica z tego miejsca do 

miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, 

i z powrotem suma km

dom -> szkoła

szkoła -> dom LUB praca

4) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Obliczenie JEDNORAZOWEGO PRZEWOZU wg. wzoru: 

> 900 cm3

…………………………………………………….

6) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub  w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane 

zostały zebrane, dane mogą być przechowywane  jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

7) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania. 

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ragulującej zwrot kosztów dojazdu dziecka do szkoły. 

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200). 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika (aktualne dane kontaktowe na stronie BIP) ze 

wskazaniem formy w jakiej Pan/Pani oczekuje odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia. 

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego - wynikającego z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego. 


