Załącznik Nr 1
Nr wniosku …….…..……….
Data wpływu …….…..……..

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU
PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW SZKOLNYCH

1. Imię i nazwisko ucznia ………………………………………Pesel…………..………..
2. Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów:
matka / opiekun ……………………………..………………………………….………
ojciec / opiekun………………………………………………………………….……...
3. Data i miejsce urodzenia ucznia
…………………………………..........................................................……………….…….
4. Adres zamieszkania ucznia:
ulica i nr domu / mieszkania …………………………………………………….….…
miejscowość ……………………………………. nr telefonu………………………...
5. Nazwa i adres szkoły:
…………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………….. Klasa………………
6. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za złożenie
fałszywego oświadczenia, że dane przedstawione przeze mnie w niniejszym wniosku są
prawdziwe.
Proszę o wypłatę świadczenia:

 Gotówka
 Na nr konta bankowego ………………………………………………………………….

Wejherowo, dnia ...........................................................................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy ................................................................................................

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Wejherowskim Centrum Usług Wspólnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1/ 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/ 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/ celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
4/ podstawą prawną jest przetwarzania jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2019r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1342).
5/ dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów
prawa.
6/ decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny,
w tym nie będą profilowane
7/ podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych uniemożliwi przeprowadzenie
postępowania.
8/ ma Pani/ Pan prawo do ochrony, dostępu, sprostowania, ograniczenia dostępu danych osobowych, oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9/ wniosek oraz dokumentacja będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich
przechowywania wynikającego z przepisów prawa.
...................................................................
(czytelny podpis)
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – w celu rozpatrzenia
wniosku.

……………………………………
(czytelny podpis)

