
Załącznik nr 1 do Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jodłowa 

 

 

..................................................   ............................................. 
imię i nazwisko rodzica      miejscowość, data  
                
................................................... 

adres zamieszkania                                            Dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych w Jodłowej 

………………………………….………   39-225 Jodłowa 69 
nr telefonu                                                  

 
 

WNIOSEK 

o bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu ucznia  

do szkoły/oddziału przedszkolnego* w roku szkolnym …………………………. 

 
Na podstawie art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) proszę o bezpłatny 
transport dla ucznia: 
 

……………………………………………   ……..…………….……………….. 
(imię i nazwisko ucznia)     (pesel dziecka) 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
(adres zamieszkania ucznia) 

 
do szkoły/oddziału przedszkolnego*……………………………………………………… 

(nazwa i adres placówki) 

 
.............................................................................................do klasy.............. 
 

Przybliżona  droga  do  placówki, w obwodzie której uczeń mieszka wynosi 
………………... km. 

Najbliższy domu przystanek to **:………………………………………………………. 
 
Oświadczenie wnioskodawcy: 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego 

(Dz. U.  z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie dane 

zawarte we wniosku są prawdziwe. 

  

 
Potwierdzenie szkoły:  

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

                     (podpis rodzica) 

………………………………………… 
(podpis dyrektora i pieczęć szkoły) 

 
* -niewłaściwe przekreślić 

** -wpisać jeden właściwy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/84/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 
listopada 201 7 r. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jodłowa 

 

 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM USŁUG 

WSPÓLNYCH W JODŁOWEJ, 39-225 JODŁOWA 69, cuw.jodlowa@onet.pl, 
14 666 57 65, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor.cuw.jodlowa@onet.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w realizacji dowozu i odwozu 

uczniów do szkół prowadzonych przez  gminę Jodłowa -  na podstawie art. 

32 ust.5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym 
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną (B-5) obowiązującą w 
Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie 

danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 
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