
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celu organizacji dowozu uczniów 
niepełnosprawnych do oraz  

zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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:  

Administrator danych:   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, ul. Ks. 
prof. Józefa Sztonyka 56, NIP: 991-00-41-495, REGON: 001 148 874 

Inspektor ochrony danych:   

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Marcin Tynda, tel: +48 504-112-162, 
email: iod@efigo.pl  

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:   

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie ustawy Prawo 
oświatowe wyłącznie w celu organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół jak 
również wypłaty zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. 

Odbiorcy danych:  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie administrator danych oraz przewoźnik 
realizujący dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół. 

Okres przechowywania danych osobowych:   

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji dowozu 
bądź zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, a po tym czasie przez okres oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – dowóz uczniów 
niepełnosprawnych. 

Prawo dostępu do danych osobowych:   

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

 



Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:   

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO.  

Konsekwencje niepodania danych osobowych:   

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do organizacji przez gminę dowozu uczniów 
niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków jest wymogiem ustawowym, a ich 
niepodanie będzie skutkowało brakiem organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego do 
jednostki oświatowej. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do zwrotu kosztów dowozu ucznia 
niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka jest warunkiem zawarcia umowy na 
zwrot kosztów dowozu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem otrzymania od gminy 
zwrotu kosztów dowozu ucznia do jednostki oświatowej. 

 

  


