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

                   (miejscowość, data) 

 

WNIOSEK 

o użyczenie sprzętu (laptop) niezbędnego do realizacji przez ucznia zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  
 

Wnoszę o użyczenie sprzętu (1 szt. laptopa  z oprogramowaniem) niezbędnego do realizacji przez 

moją córkę/syna  zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.): 

 

1. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy rodzica ucznia (opiekuna 

prawnego) ubiegającego się o pomoc: …….…………………………………………………………. 

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

2. Imię, nazwisko, klasa ucznia, którego dotyczy wniosek:………………………………………….. 

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

3. Nazwa szkoły w której uczeń realizuje obowiązek szkolny: …………………………………….. 

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

4. W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku dołączam następujące dokumenty (właściwe 

podkreślić): 

 Oświadczenie o dochodach, lub  

 Oświadczenie o liczbie osób korzystających z komputera. 

 

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, poświadczam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku. 

 

         …................................... 
             (podpis wnioskodawcy) 
 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, wnioskodawca będzie zobowiązany do podpisania Umowy użyczenia 

sprzętu (laptop). 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na p rzetwarzanie przez 

administratora, którym jest Gminny Zespół Edukacji w Chełmcu, ul. Papieska 2, 33 -395 Chełmiec 

moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o użyczenie 

sprzętu (laptop) niezbędnego do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 

RODO.            

   TAK  □   NIE       □           
      

          .......................................................
                               data oraz podpis wnioskodawcy                  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADNOTACJE DYREKTORA SZKOŁY 

Opinia dyrektora szkoły w zakresie zasadności wniosku: ……………………………………….. 

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

 

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

(miejscowość, data)            (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

Wójta Gminy Chełmiec wyraża zgodę/ nie wyraża zgody na o użyczenie sprzętu (laptop) niezbędnego 

do realizacji przez ucznia ………………………………………….. (imię i nazwisko) zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Wniosek został rozpatrzony negatywnie z powodu (uzasadnienie): 

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

         

                                                                                      …................................................................ 
          (data i podpis Wójta lub osoby upoważnionej) 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie  realizacji wniosków o 
użyczenie sprzętu (laptop) niezbędnego do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:           
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Edukacji w Chełmcu, ul. 

Papieska 2, 33-395 Chełmiec;                                             
2) inspektorem ochrony danych jest pracownik zespołu, iodgze@chelmiec.pl, tel. 18 414 56 26;                    
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosków lub skarg, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c i f  RODO oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
rozdział 2 i 3;                                                                                                        
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa  w zakresie realizacji wniosku w tym, Urząd Gminy Chełmiec,                                           

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;                         
6) dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu dla którego zostały 
zebrane oraz  przez okres wskazany przepisami prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach a także na podstawie Zarządzenia w sprawie wprowadzenia przepisów 

kancelaryjnych i archiwalnych w GZE w Chełmcu;                                                                 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych przez Panią/Pana danych, prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu;                   
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;                    
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wskazanego 
celu;                                             
10) dane Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały 
profilowaniu. 


