
 
data wpływu do szkoły       Nr rejestracyjny wniosku 

 
WNIOSEK 

o dofinansowanie do biletów miesięcznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego uczęszczających do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest  

Gmina Miasto Krosno. 
 

 

 Część A. Dane ucznia 

Nazwisko i imię ucznia PESEL ucznia 
           

 

Ulica 
 

Nr domu            Nr mieszkania 

Kod pocztowy 
  

Miejscowość 

 Adres stałego zameldowania (wypełnić w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż zameldowania) 

Ulica 
 

Nr domu            Nr mieszkania 

Kod pocztowy 
  

Miejscowość 

Część B. Informacja o szkole, do której uczeń uczęszcza  

Nazwa szkoły 
 

Typ szkoły 
(właściwe zaznaczyć) 

□ liceum ogólnokształcące □ technikum 
 □ branżowa szkoła I stopnia  

Oddział / Zawód – jeżeli dotyczy 

Część C. Dane wnioskodawcy 

 □ rodzic  □ opiekun prawny   □ pełnoletni uczeń   (właściwe zaznaczyć) 

Nazwisko i imię wnioskodawcy Adres zamieszkania 
 

Dane do przelewu bankowego 

Nazwisko i imię właściciela rachunku 
 

 

Adres wskazany do rachunku  

Numer rachunku 
                          

Część D. Informacja dotycząca warunków dojazdu ucznia do szkoły 

  Odległość od miejsca zamieszkania  
  do szkoły ……... km. 

Szacunkowy koszt biletu miesięcznego 
……………… zł. 

Środek komunikacji zbiorowej, np. MKS, BUS, 
inny (podać jaki………………………………..) 

 Trasa przejazdu z miejsca zamieszkania do szkoły 
 
 przystanek początkowy ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….  
 
miejsce przesiadki (podać tylko w przypadku zmiany rodzaju środka transportu)………………………………………..…………………………….. 
 
przystanek końcowy ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Oświadczam, że: 

1. Akceptuję zapisy określone w regulaminie Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, na rok szkolny 2019/2020  
(uchwała Nr X/260/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku. 

2. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 
 

 
 
 



  

 
Oświadczenie wymagane w związku z ochroną danych osobowych           
 
I. Część informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. U. UE. L. 2016.119.1) - informuję, że: 
1)  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – dane kontaktowe: adres j. w., tel. 13 47 43 317, e-mail:  
iod@um.krosno.pl.   
3) Celem przetwarzania danych osobowych są czynności związane z procedurą objęcia Miejskim Programem Wyrównywania 
Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. 
4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadania określonego powyżej, a po tym okresie oraz  
w zakresie określonym zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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 (Dz. U. 2011 r.. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).  
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone 
przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  
6)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie tych danych uniemożliwi wszczęcie procedury związanej  
z objęciem Miejskim Programem Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzonych 
przez Gminę Miasto Krosno. 
7) Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa. 
 
II. Klauzula zgody 
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Krosna danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku dla 
potrzeb niezbędnych do przystąpienia do Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. 
2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia czynności związanych z objęciem Miejskim Programem 
Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. 
 

 

  

 

 

        …………………………………      …………………………………………………………… 
          (miejscowość, data)           (czytelny podpis wnioskodawcy) 
         
 
 
 

 
Wniosek składa rodzic/prawny opiekun/ pełnoletni uczeń w sekretariacie szkoły. Zasady korzystania z refundacji za bilety 
miesięczne na rok szkolny 2019/2020 określa regulamin Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych przyjęty 
uchwałą Nr X/260/19 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2019 roku.  
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