Prezydent Miasta Wejherowa

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą do Prezydenta Miasta Wejherowa o skierowanie córki/syna
.......................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

urodzonej/go ................................................................................................................
zamieszkałej/go .............................................................................................................
do ..................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(nazwa placówki)
W załączeniu:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Nr.................................................................................

Oświadczenie wnioskodawcy:
- jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu
skierowania córki/syna do placówki oświatowej, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

..…......................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych jest Dyrektor Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych, ul. 12 Marca 195,
84-200 Wejherowo, email: centrum@wcuw.wejherowo.pl, tel. 58 738 66 00
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email:
iod@um.wejherowo.pl, telefonicznie: 58 677 71 37, listownie na adres: ul. 12 Marca 195, 84-200
Wejherowo.
3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe będą przetwarzane w celu skierowania dziecka do placówki oświatowej, co wynika z art. 127
ust 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 RODO
4. ODBIORCY DANYCH
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim i profilowaniu.
Odbiorcami danych będą tylko osoby fizyczne/prawne upoważnione z mocy prawa.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pana/Pani dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania
wynikającego z przepisów prawa.
6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.
8. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
aczkolwiek konsekwencja ich nie podania jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Wejherowo, dnia ............................

….…......................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

