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      Miejscowość: ………………… data: ……………………….…….. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy 

 

 

Ja niżej podpisany/na …………………………………………………………………………………………………………………………., 

zamieszkały/ła w  

…………………………………………………………………………………………………………………………..,  

Nr PESEL …………………………………………………………………………………………………………… 

- wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez  

Wójta Gminy Leszno 

Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno 

(nazwa i adres Administratora danych osobowych) 

w celu: 

1 ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

Ponadto: 

− potwierdzam, iż zostałem/łam poinformowany/na o możliwości wycofania powyższej zgody w 

dowolnym momencie w poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej; 

− potwierdzam, iż zostałem/łam poinformowana, iż wycofanie zgody na przetwarzanie moich 

danych osobowych nie wpłynie na dotychczasowe przetwarzanie danych osobowych (dokonane 

przed cofnięciem zgody); 

− potwierdzam, iż zostałem/łam  poinformowany/na, że wycofanie zgody skutkuje zaprzestaniem 

świadczenia dowozu lub zwrotu kosztów dowożenia oraz, iż skutek wycofania następuje po 

złożeniu stosownego wniosku o wycofanie zgody. 

 

 

       ……………………………………………….. 

       (podpis osoby wyrażającej zgodę) 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

Wójt Gminy Leszno informuje, że 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) (Dz.U.UE.L.2016.1 19.1 z dnia 04.05.2016 r.; dalej „RODO”): 

• administratorem danych osobowych wnioskodawcy i ucznia jest Wójt Gminy Leszno; dane kontaktowe: 
Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, tel.: (22) 725 80 05, e-mail: urzad@gminaleszno.pl; 

• kontakt z Inspektorem Danych osobowych: e-mail; iod@gminaleszno.pl; tel. 22 725 80 05 w. 127; 

• dane osobowe wnioskodawcy i dane osobowe ucznia przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,  
i dane osobowe ucznia o szczególnej kategorii przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO  
w celu związanym z organizacją dowozu uczniów do szkół na podstawie art. 32 ust. 6 lub art. 39 ust. 4 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082), w tym do zawarcia umowy w celu 
zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, jeżeli dowożenie i opiekę 
zapewniają rodzice; 

• dane osobowe wnioskodawcy i dane osobowe ucznia, w tym dane osobowe ucznia o szczególnej kategorii, 
będą udostępnione przewoźnikowi wykonującemu na podstawie umowy z Gminą Leszno usługę 
zapewniającą uczniowi transport i opiekę w czasie przewozu, a także podmiotom uprawnionym do kontroli; 

• dane osobowe wnioskodawcy i ucznia będą przechowywane minimum 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną 
(BE5) określoną dla dokumentacji dotyczącej dowozu uczniów do szkół w Jednolitym rzeczowym wykazie akt 
organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz.U. z 2011r. nr 14 poz. 67 ze zm.); 

• dane osobowe wnioskodawcy i ucznia nie będą profilowane; 

• dane osobowe wnioskodawcy i ucznia nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

•  wnioskodawca posiada: 
o prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wnioskodawcy i ucznia, 
o prawo do sprostowania danych osobowych wnioskodawcy i ucznia,  
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy RODO. 

• Podanie danych osobowych wnioskodawcy i ucznia jest warunkiem zapewnienia przez Gminę Leszno 
transportu ucznia do szkoły (przedszkola, ośrodka) lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, jeżeli 
dowożenie zapewniają rodzice. 

• Niepodanie danych osobowych ucznia skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

• Wnioskodawcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Cofnięcie zgody skutkować będzie zaprzestaniem realizacji przez Gminę Leszno transportu 
ucznia do szkoły lub zwrotu kosztów dowożenia. 
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