Malbork, ...................................

Dyrektor
………………………………………...
w ……………………………………...

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników, zakupu materiałów edukacyjnych
w 2019r. dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

I. Dane osobowe wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………....…………………………
2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………….
3. Numer telefonu …………………………………………………….………..………………………..
II. Dane osobowe ucznia:
1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….……………………………..………………………..
2. Adres zamieszkania ucznia ………………...........................................................................................
3. Nazwa szkoły/placówki, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020…………………..
……………………………………………………………………………………………………………
4. Klasa, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020……………………………………...
III. W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez
publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
IV. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są
zgodne ze stanem faktycznym.
V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Malborka z siedzibą przy Pl. Słowiańskim 5, 82-200
Malbork.
2. Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.malbork.pl lub
pisemnie na adres: Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w związku z udzielaniem pomocy finansowej na zakup podręczników i/lub
materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2018 r. -„Wyprawka szkolna”* na
podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) wraz z
aktami wykonawczymi.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u
Administratora.

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

………………………………….
Miejscowość, data

…………………………..
Podpis wnioskodawcy

