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pieczątka szkoły        
 

INFORMACJA O WNIOSKODAWCY O DOFINANSOWANIE NA ZAKUP 

PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW 

ĆWICZENIOWYCH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM W LATACH 2020-2022 

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Osoba składająca niniejszą informację : 
 

                pełnoletni uczeń  

                 rodzic 

                inna osoba uprawniona* 

Imię i nazwisko uprawnionego ucznia ……………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu kontaktowego …………………………………………………………………………………………………………….. 

Szkoła…………………………………………………………………………………………………… klasa………………………………… 

Typ szkoły (liceum ogólnokształcące / technikum/ szkoła branżowa I stopnia/ szkoła branżowa II 
stopnia/ szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)   
 

                   ……………………………………………………………………………………………………………. 
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i 
materiałów ćwiczeniowych wskazana we wniosku złożonym do dyrektora szkoły (np. 225zł, 390 zł, 
445 zł)  
                  ……………………..……………………. 

Oznaczenie rodzaju  niepełnosprawności uprawnionego ucznia na podstawie orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego wystawionego przez publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną:  
 

         niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

         słabowidzący, 

        niesłyszący,  

        słabosłyszący,  

         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

         z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

         z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,  

  !!!    W przypadku występowania kilku niepełnosprawności tzn. niepełnosprawności sprzężonej, 
proszę wskazać, która z wyżej zaznaczonych jest niepełnosprawnością wiodącą (najczęściej jest to 
pierwsza niepełnosprawność wymieniona w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego)  
 
             ………………………………………………………………………………………………………… 



 

II. INFORMACJE FINANSOWE 

1. Środki z tytułu refundacji za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 

formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych: 

        proszę przekazać na rachunek bankowy : 

       Nr rachunku ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Imię i Nazwisko właściciela rachunku ………………………………………………………………………………………….. 

       Adres właściciela rachunku  ………………………………………………………………………………………………………… 

       odbiorę osobiście w dowolnej placówce banku Pekao S.A. 

        Imię i nazwisko odbierającego (rodzic/ pełnoletni uczeń)………………………………………………… 

        PESEL odbierającego (rodzic/ pełnoletni uczeń) ………………………………………………………………. 

          

 

*inną uprawnioną osobą może być: opiekun prawny, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, 

opiekun faktyczny w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miasto Bydgoszcz wskazanych powyżej danych w celu 

dokonania zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 

ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”). 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany o zasadach przetwarzania moich danych osobowych 

oraz przysługujących mi prawach (klauzula informacyjna w załączeniu). 

 

 

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko)  rodzica/ pełnoletniego ucznia/innej uprawnionej osoby  

 

…………………………………………… 



 

Załącznik do formularza 
 Informacja o wnioskodawcy o dofinansowanie na zakup  

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  
w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym  

w latach 2020-2022  

Klauzula informacyjna 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz 

przysługujących Pani/ Panu prawach. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest   

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pl 

lub pisemnie na adres:  

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zwrotu kosztów zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  w ramach Rządowego programu pomocy 

uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 

5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości przekazania Państwu środków 

finansowych w ramach ww. programu. 

6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta 

Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów 

informatycznych. 

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres nieokreślony – zgodnie z kategorią archiwalną 

dokumentów (kat. A). 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 

b. Poprawiania swoich danych osobowych. 

c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania  w 

przypadku: 

i. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, 

ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego 

tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, 

f. Do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz 

przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z 

użyciem systemów informatycznych). 

g. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


