
 

……………………………………………….                      Żyrardów, dnia............................................. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

                    (dane wnioskodawcy, adres, nr telefonu) 

Starosta 

Powiatu Żyrardowskiego 

ul. Limanowskiego 45  

96-300 Żyrardów 

 

Wniosek 

Zwracam się z prośbą o skierowanie mojej córki / mojego syna / dziecka pozostającego pod moją opieką 

prawną* 

 

............................................................................................ur..........................................w............................... 

(imię i nazwisko ucznia)                                                                                         (data i miejsce urodzenia) 

 

do Przedszkola Specjalnego  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie przy  ul. Środkowej 36, na podstawie orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego Nr ............................. z dnia ........................................... wydanego przez 

Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w ........................................................................................................ 

 

 

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

                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Załączniki: 

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

2. dokument potwierdzający status opiekuna prawnego* 

 

*niepotrzebne skreślić 

 



 

 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy 

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach  

z tym związanych.  

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą  

w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45, w 96-300 Žyrardów, tel.: +48 46 855 37 17,  

adres e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl 

2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych  

Panem Jaromirem Dylewskim pod nr tel.: 223500140 bądź adresem  

e-mail: iod@powiatzyrardowski.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy oraz 

realizacji zadań nałożonych na Administratora. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających  

z art. 127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.), 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

a. organom państwowym na podstawie przepisów prawa; 

b. podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, 

informatycznej oraz innym w celu realizacji zadań nałożonych na Administratora  

na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  

(tzw. podmioty przetwarzające), zgodnie z art. 28 RODO. 

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń 

wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną. 

9. Ma Pani/Pan prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowvch; 

c. przenoszenia swoich danych osobowych; 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie przez PaniTPana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania 

danych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy lub realizacji zadań nałożonych 

na Administratora danych. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

 

                           Zapoznałam/zapoznałem się z informacją ........................................................................... 

           (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

mailto:starostwo@powiat-zyrardowski.pl
mailto:iod@powiatzyrardowski.pl

