Radom, dnia………………………
………………………………………………………..
Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych
………………………………………………………..
Adres zamieszkania
………………………………………………………..
Nr telefonu

PAN
PREZYDENT MIASTA RADOMIA

WNIOSEK
Uprzejmie proszę o skierowanie mojego dziecka …………………………………………
(imiona)

………………………………………………
(nazwisko)

…………………………………………
(data i miejsce urodzenia)

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

do ……………………………………………………………………………….……………..
(wymienić typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, liceum)

Forma kształcenia: (zaznaczyć właściwe)
o Oddział integracyjny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej
im. Jana Pawła II, ul. Wierzbicka 81/83 – klasa……….
o Oddział integracyjny (inne placówki) – klasa…………..
o Oddział specjalny.
Uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………….
……………………………………………..
(Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Wnioskodawca okazał:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ……………………………………
z dnia………………………………… wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną Nr …/Specjalistyczną……………………………………………………..
……………… w……… ……………na czas……………………………………………….
z uwagi na …………………………………………………………………………………..
realizowane w oddziale ogólnodostępnym, oddziale integracyjnym, oddziale
specjalnym*
………………………………..
(podpis pracownika Wydziału)
*Niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wydział Edukacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika
Biura Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail:
 iod.kontakt@umradom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 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) (tj. przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na
administratorze),
 obowiązek prawny wynikający z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910),
 obowiązek prawny wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020
r., poz. 256, z późn. zm.)
 obowiązek prawny wynikający z art. 56 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy
5. Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:
 Publiczne przedszkola i szkoły, w których funkcjonują oddziały integracyjne
6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu, jakim jest dopełnienie obowiązków określonych
w
przepisach prawa oraz zgodnie z terminami archiwizacji tj:
 Kategoria archiwalna BE10
 Przekazane do archiwum zakładowego na okres 10 lat
7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo dostępu do treści swoich danych
 prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych swoich danych osobowych.
8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
proszę o kontakt z Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma
Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego
ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

