
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/438/2018
Rady Gminy Lubin z dnia 27 czerwca 2018 r. 

Urząd Gminy w Lubinie
Referat ds. Oświaty 

Wniosek  o  udzielenie  wsparcia  materialnego  uczniom w ramach  „Lokalnego  programu
wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy
Lubin”

1. Dane osobowe wnioskodawcy

Nazwisko i imię wnioskodawcy 

Adres zamieszkania wnioskodawcy 

Ulica Numer domu Numer mieszkania 

Kod pocztowy Miejscowość 

2. Dane osobowe ucznia 
Nazwisko i imię ucznia 

PESEL 

Nazwa placówki szkolnej, do której uczęszcza uczeń Zaświadczenie
*

Klasa 

Numer legitymacji szkolnej ucznia 

Adres zamieszkania ucznia 

Ulica Numer domu Numer mieszkania 

Kod pocztowy Miejscowość 

*należy zaznaczyć znakiem „x” jeżeli do wniosku zostało załączone zaświadczenie o 
uczęszczaniu do placówki szkolnej



3. Udzielenie wsparcia finansowego 

Wnoszę  o  zakup  dla  mojego  dziecka  imiennego  biletu  miesięcznego  na  linię  nr  ___  w
powiatowych  autobusowych  przewozach  pasażerskich  na  sieci  komunikacyjnej  użyteczności
publicznej  Powiatu  Lubińskiego  ze  środków  pochodzących  z  „Lokalnego  programu
wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin”. 

4. Oświadczenia wnioskodawcy 

   Oświadczam, że:
1. akceptuję  zapisy  określone  w  Regulaminie  „Lokalnego  programu  wyrównywania  szans

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Lubin”;

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, dla
potrzeb  realizacji  „Lokalnego  programu  wyrównywania  szans  edukacyjnych  dla  dzieci
i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Lubin”,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) oraz 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym „RODO”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

• administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Gmina Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin;
• dane osobowe Wnioskodawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z niniejszym 

wnioskiem o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach przyjętego praz Radę Gminy Lubin "Lokalnego programu 
wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin";

• Wnioskodawca posiada:
      - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wnioskodawcy;
      - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wnioskodawcy;
      - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
        z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
      - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wnioskodawca uzna, 
        że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wnioskodawcy narusza przepisy RODO;
      - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
• Wnioskodawcy nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.

____________________________
        
___________________________________

(miejscowość, data) (czytelny podpis wnioskodawcy)
INFORMACJE DODATKOWE 

Wniosek  o  udzielenie  wsparcia  materialnego  uczniom  w  ramach  „Lokalnego  programu
wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i  młodzieży zamieszkałej  na terenie Gminy Lubin”
w roku szkolnym ………………………... składa się do Urzędu Gminy w Lubinie w terminie do dnia
7 września ww. roku szkolnego.

Miejsce na adnotacje szkoły (potwierdzenie, że zainteresowany udziałem w Programie jest uczniem 
tej szkoły):


