
                                                                                                                                Załącznik nr 1 

 

 

                                                                                       ………………………… dnia………… 
                                                                                                                 (miejscowość) 
………………………………… 
( imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

………………………………… 
(adres wnioskodawcy) 

 

………………………………… 
(nr telefonu) 

 

 

WNIOSEK O REFUDACJĘ KOSZTÓW ZAKUPU BILETÓW NA DOJAZD 
 DO SZKOŁY/POBYTU W INTERNACIE 

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH W ŻYCHLINIE 
 

 
1. Nazwisko i imię dziecka: 

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

2. Klasa: ……………………………………………………………………………………… 

3. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………….. 

4. Adres zamieszkania dziecka:………………………………………………………………. 

5. Nazwisko i imię rodzica, opiekuna prawnego……………………………………………… 

6. Okres dofinansowania:  

     od………………………………….. ……. do……………………………………………… 

7. Środek komunikacji ( z uwzględnieniem ceny biletu miesięcznego) 

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

8. Przewidywany koszt pobytu dziecka w internacie ( stawka dzienna x ilość dni w miesiącu + 

koszt pobytu) 

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

9. Korzystam/nie korzystam* z dofinansowania kosztów dojazdu dziecka do szkoły (z Urzędu 

Gminy lub Miasta właściwego dla miejsca zameldowania dziecka) 

       kwota dofinansowania………………………………………………………………………. 

10. Nazwa banku ………………………………………………………………………………… 

      oraz nr konta rodzica/opiekuna prawnego na które ma być dokonany zwrot kosztów. 

                          

 
* niepotrzebne skreślić 
 
Oświadczenie wnioskodawcy:  

Oświadczam że: 

1.informacje zawarte w złożonym wniosku i załącznikach do wniosku  są zgodne z prawdą; 
2. przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że podane we wniosku informacje będą kontrolowane; 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych  z organizacją 
dowozu uczniów do szkół i ośrodków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1977r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.) 

4. zapoznałem/zapoznałam się z Uchwałą NrXVIII/113/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 kwietnia  2016 r.. 

„Powiatowego Programu Wyrównywania  Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Koniński i regulaminem refundacji kosztów, opublikowanych na stronie 

szkoły. 

 



 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW W SZKOLE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Zespół Szkół 

Ekonomiczno – Usługowych  im.  Fryderyka   Chopina    w    Żychlinie  z  siedzibą  w   ul.  Parkowa  2,  

62-571 Stare Miasto, tel. 63 244 25 53,  reprezentowana przez dyrektora Panią Annę Matczak - Gaj; 

2.  Powołano Inspektora ochrony danych, kontakt  - Pani Magdalena Trzcińska, e-mail: iod@zychlin. edu.pl,    

tel. 63 244 25 53. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami 

odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie       

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO; 

b) dane osobowe ucznia związane  z  udziałem  dziecka  w  konkursach, olimpiadach  i  zawodach sportowych 

organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO; 

c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych 

przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji, portalu społecznościowym oraz na stronie internetowej szkoły na 

podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, 

Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Powiat Koniński – Urząd Gminy 

Stare Miasto - w celu tymczasowego zameldowania uczniów zamieszkujących w internacie , ubezpieczyciel na 

podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek 

np. Sąd, MOPS. 

5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO. 

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję 
Kancelaryjną na podstawie: Ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o   narodowym   zasobie   archiwalnym  

i archiwach. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego 

opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                    
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione 

prawa wymagają pisemnej formy. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan,                       

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców   narusza  przepisy  ogólnego  

rozporządzenia   o  ochronie  danych  osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym.                    

Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości realizacji zadań oświatowych szkoły. Podanie danych wymienionych w punktach 3b wymaga 

pisemnej zgody  a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć 
ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach sportowych. 

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również                 
w formie profilowania. 

11. Obiekt jest monitorowany (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

12. Treść  powyższej   klauzuli   informacyjnej    dostępna   wraz   z   aktualnym   kontaktem   do   Inspektora   

Ochrony   Danych i Administratora Ochrony Danych będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Szkoły. 

 

                                                      

 

                                                                                             ........................................................................ 

                                                                                                     (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 


