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

Do Dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych
w Kurzętniku
Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.
Zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Wyprawka
Szkolna” dla następujących uczniów:
Lp

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Data urodzenia

Pesel

1.
2.

na zakup podręczników dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących nauczanie na
poziomie szkół ponadgimnazjalnych: branżowych szkół I stopnia, techników czy liceów
ogólnokształcących (bez względu na wysokość dochodów na osobę w rodzinie) od m-ca września
2019r.
Do wniosku dołączam kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem,
są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu
pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników „Wyprawka
szkolna”, oraz oświadczam że zapoznałam/em się z pouczeniem zamieszczonym na
drugiej stronie wniosku.
...........................................................
(podpis Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL)
informuję, że:

1.

Administratorem danych osobowych Rodziców oraz Uczniów jest Zespół Szkół Zawodowych z
siedzibą w 13-306 Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 49 tel: 56 474 28 87, mail: dyrektor@zszkurzetnik.pl

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku możliwy jest
pod numerem tel. nr. 56 474 28 87 lub adresem email (adres email): administrator@zszkurzetnik.pl

3.

Dane osobowe Rodziców oraz Uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego
rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji programu „Wyprawka szkolna”

4.

Dane osobowe Rodziców oraz Uczniów przechowywane będą tylko przez niezbędny okres określony w
przepisach wykonawczych do programu oraz określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt,
zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Olsztynie.

5.

Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.

Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do programu „Wyprawka
szkolna”

Katarzyna Trzaskalska

