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

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)                                                (miejscowość, data) 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

……………………………………………… 

(numer telefonu) 

                                                                 Szanowny Pan 

                                                                Stefan Pietras 

                                                                               Starosta Wieruszowski 

 

 

                         Na   podstawie  art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r.  Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)  proszę  o  umieszczenie  mojej  

córki/syna *  

………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                             (imię i nazwisko) 

w…………………………………………………………………………………………………

……………................................................................................................................................... 

                                                                   (nazwa placówki i miejscowość) 

w roku szkolnym ……../…….. zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

Aktualnie córka/syn uczęszcza do klasy ……………………………………………………….. 

…................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

(nazwa placówki, miejscowość) 

 

                                                        …………………………………………………….. 

                                                         (podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 

 

W załączeniu: 

Orzeczenie Nr ……/……./……. z dnia ………………………… wydane przez Poradnię Psych.-Ped. 

w …………………………….. . 

 

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 16 do Polityki ochrony danych                          

w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie 

 

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO 

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 (RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieruszowski z siedzibą                       

w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów tel. 62 78 31 963 adres e-mail: 

starostwo@powiat-wieruszowski.pl (dalej jako „ADO”). 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Depta z którym w razie jakichkolwiek 

wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod 

adresem ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów adres e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl, 

numer telefonu 62 78 13 910. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku/podopiecznemu 

odpowiedniej formy kształcenia specjalnego na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) przy czym przetwarzanie  jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikające 

z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.  

 

4. Pani/Pana dane przetwarzane będą w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszania, 

numeru telefonu, imienia i nazwiska dziecka/podopiecznego. 

 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie szkoła specjalna/placówka, do której będzie 

skierowane dziecko oraz jej organ prowadzący.  

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z 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. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania 

sprostowania danych i ograniczenia przetwarzania danych. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają  

profilowaniu. 

 

 

http://certyfikacja.ikmj.com/znak-ce/
mailto:starostwo@powiat-wieruszowski.pl

