
 SP-(uczeń do lat 7) 
………………………………………… 
            (imię i nazwisko rodzica ¹) 
 

………………………………………… 
               (adres zamieszkania) 
 

Zgłoszenie uprawnienia do bezpłatnego dowozu ucznia w klasie I,  

który nie ukończył 7 lat  w roku szkolnym  2022/2023 
 

        Niżej podpisana(y) oświadczam, że odległość z miejsca  zamieszkania  mojego  dziecka   

 

do obwodowej Szkoły Podstawowej nr ...….. w Bochni  wynosi .…..… km. 
 

Niniejszym zgłaszam wniosek o objęcie dziecka i opiekuna  bezpłatnym dowozem: 

 
Imię i nazwisko ucznia  
(adres zamieszkania - jeżeli  
jest inny niż rodzica ¹) 

Data 

urodzenia 
ucznia  

PESEL i nr 

legit. szkolnej 
(wymagany przy 
wykupie biletów) 

Klasa Imię i nazwisko 

opiekuna  
PESEL oraz seria  

i nr dow.osobistego 
(wymagany przy wykupie 
biletów) 

 

 

 

     

  
Wnioskuję zatem o  : 

1) wykupienie biletów okresowych u operatora publicznego transportu zbiorowego na 

terenie Miasta Bochnia  dla dziecka i refundację kosztów dowozu środkami komunikacji 

publicznej dla opiekuna*   

2) refundację kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej dla dziecka i opiekuna* 

  - jeżeli dowożenie zapewniają we własnym zakresie rodzice ¹ .  
 

* odpowiednie zakreślić  
 

Bochnia dnia ……………..…                                       ….………………….……… 
                                                                                                             (czytelny podpis rodzica¹)   

 

Oświadczenie 

Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138) oświadczam, że podane 

dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 

Bochnia, dnia …………….…                                                          ….………..………….…… 
                                                                                                            (czytelny podpis rodzica¹)                                                                                                                  
Pouczenie:   
Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) jeżeli droga dziecka  

z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza 3 km w przypadku uczniów klas 

I-IV szkół podstawowych, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu lub zwrot 

kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez dziecko 7 lat, także zwrot 

kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. 
UWAGA: Termin składania zgłoszeń w szkole odpowiednio: przy zakupie biletów do dnia 

5 września,  przy refundacji kosztów do dnia 20 września. 
 
¹ rodzic – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad 

dzieckiem.  

          
 

Oprac. MZE.VIII.2022 r. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (4.5.2016 L 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz przepisów ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2019 r. po. 1781), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: …………………………………….. z siedzibą w Bochni   

ul. …………………………………….,  tel. ………………….., adres e-mail: ………………………….. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres email: 

………………… lub listownie przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora, 

3. ……………………………………. w Bochni przetwarza dane w celu prowadzenia spraw związanych  

z organizacją dowozu i opieki podczas dowozu dziecka do przedszkola/szkoły, w której dziecko/uczeń realizuje 

obowiązek przedszkolny/szkolny. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa tj. 

ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi przewozowe, 

pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim 

żądaniem - oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom 

administratora, Pana/Pani dane możemy także przekazywać, podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi niszczenia  

i archiwizacji dokumentów, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane lub w okresie określonym przepisami prawa. Po spełnianiu celu dla którego zostały zebrane, dane będą 

przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną ………………………………………………….. w Bochni; 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do 

uzyskania kopii tych danych,  ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie; 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/a danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl; 

8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest 

obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie danych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 

celów, o których mowa w punkcie 3. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pan/Pani  

o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych może skutkować pozostawieniem 

wniosku bez rozpatrzenia; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane  

w rozumieniu RODO. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

 

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej. 

                                                                                                                                                            

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

                                                                                                                                    (data i podpis rodzica) 

 

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/nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, 

zawartego we wniosku. 

                                                                                                                                             

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

                                                                                                                                    (data i podpis rodzica) 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

