
 

 

Świętochłowice,  ……………….. 

 

 

WNIOSEK 

 o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników  

 

dla ucznia klasy ………   ……………………………………………………………… 
                (nazwa szkoły/placówki oświatowej) 

  

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………….………………… 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………….………………….. 

3. Numer telefonu …………………………………………………….…………………. 

  

II. Dane osobowe ucznia: 

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….………………………………………. 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………… 

  

 

4. Nazwa i adres Instytucji wydającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Nr i data wystawienia ww. orzeczenia: 

…………………………………………………………………………………………………. 

6. Rodzaj niepełnosprawności: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) - „Kto składając zeznania mające służyć za dowód        

w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że powyższe dane są 

prawdziwe. 

 

 

 
……………………………..                                                                    ……………………………. 
        Miejscowość, data           Podpis  wnioskodawcy 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku, dla celów 

związanych z przyznaniem pomocy materialnej. 

 

 

 

  

 RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

…………………………………………………….. 

/ nazwa placówki / 

 

   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

 

Administratorem danych osobowych jest Pan/i  

 

………………………………………………………………………………..………………. 

/  imię i nazwisko dyrektora / 

 

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

 

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

/ nazwa placówki , miasto, kod pocztowy, ulica, numer / 

 

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z 

którym można skontaktować się poprzez adres e-mail lp@mamrodo.pl 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie 

wykonywane są na danych osobowych. 

 

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów  a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z 

zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych); 

przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych); 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w 

przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 



 

 

Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i 

nie są poddawane profilowaniu. 

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych 

w przepisach prawa. 

 

 
  

  

……………………………..                                                                    ……………………………. 
        Miejscowość, data           Podpis  wnioskodawcy 

  

  

  

 

 

Adnotacje szkoły: 

Sprawdzono pod względem formalnym/merytorycznym: 

 

 

 

………………………..      ………………………. 
        Miejscowość dnia         Podpis 

 

 

 

Przyznana kwota  ………………………. 

 

 

 

 

………………………………….      ……………………………….. 

       Miejscowość dnia        Podpis 

 

 


