
Wniosek o użyczenie sprzętu
do zdalnej nauki

Miejscowość i data ……………………

Imię i nazwisko
……………………………………….
Adres zamieszkania
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Nr telefonu ………………………….

Dyrektor Szkoły

…………………………………

…………………………………

Zwracam się z prośbą o użyczenie sprzętu do zdalnej nauki dla mojej córki / mojego

syna …………………………….. uczennicy  /  ucznia  klasy ……… Szkoły Podstawowej  .

…………………………………………………………………….…………..

………………………………………
       podpis osoby zainteresowanej

Załączniki:

1. Oświadczenie o dochodach

2. Oświadczenie w sprawie użyczenia sprzętu

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych



Załącznik nr 1

Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodach

1. Ja …………………………………………………... zamieszkały/a …………………...
                                           (imię i nazwisko)

            ………………………………..........……. oświadczam, że mam następującą sytuację 
                                     (dokładny adres)
           życiową i rodzinną: ……………………………….………………………………… 

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

2. W  ostatnim  miesiącu  poprzedzającym  złożenie  wniosku:  mój  dochód  wyniósł

………….…… zł.

3. Średnie dochody pozostałych osób prowadzących wraz ze mną wspólne gospodarstwo

domowe wyniosły ………..…….. zł.

4. Ogółem dochody wszystkich  osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego

wyniosły ………………. zł, co w przeliczeniu na jedną osobę wynosi …….……… zł.

UWAGA!!!
Dochód  –  wynagrodzenie  wypłacone  po  odliczeniu  składki  na  ubezpieczenia  społeczne,
zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – z uwzględnieniem
dochodów  uzyskiwanych  przez  wszystkich  członków  rodziny  będących  we  wspólnym
gospodarstwie  domowym bez  względu na  źródło  ich  otrzymywania  (np.  zasiłki  rodzinne,
zasiłki  dla  bezrobotnych,  alimenty,  renty,  emerytury,  dochody  z  gospodarstwa  rolnego,
stypendia, umowy zlecenia lub o dzieło, itp.)

Od dochodu nie należy odliczać spłacanych rat pożyczek , kredytów, itp.

Zgodnie z art. 75 KPA, uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za fałszywe
zeznania, prawdziwość danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………              ………………….                             ………………………..
         (miejscowość)                               (data)                                                    (podpis)

………………………………
(podpis osoby przyjmującej oświadczenie)



Załącznik Nr 2

Krynica-Zdrój, dn………………………….

……………………………………………….
                  (imię i nazwisko ucznia)

…..……………………..…………………….
   (imię i nazwisko ucznia rodzica opiekuna prawnego)

………………………………………………..
                          (adres zamieszkania)

……………………………………………….

OŚWIADCZENIE

w sprawie użyczenia sprzętu będącego na stanie Szkoły Podstawowej 

………………………………………………………………………………

niniejszym oświadczam, że w dniu……………………………….…………………………… 
wypożyczyłem/am następujący sprzęt:

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

Otrzymałem/am  sprzęt  w  pełni  sprawny  i  dokonałem/am  próby  uruchomienia  przed
wypożyczeniem.  Zobowiązuje  się  do  jego  zwrotu  do  dnia  zaprzestania  kształcenia  na
odległość, zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

W okresie  wypożyczenia  ponoszę pełną  odpowiedzialność  za wypożyczony sprzęt  w tym
finansową w przypadku uszkodzenia go podczas wypożyczenia. Wypożyczony sprzęt zwrócę
osobiście dyrektorowi szkoły i ponownie zostanie wykonane pełne jego uruchomienie. 

………………………………. ………………………………….
   (data i podpis wypożyczającego )            (podpis dyrektora szkoły)



Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  (Dz.Urz.  UE.
L 119 z 2016, s. 1), dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa, którą reprezentuje

Dyrektor Szkoły;
1) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380

Krynica-Zdrój, adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wypożyczenie

sprzętu  do  używania  w  celu  zdalnej  nauki  Pani/Pana  dziecka.  Podstawą  prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO;

3) odbiorcą  Pani/Pana danych  osobowych  są  lub mogą  nimi  zostać  podmioty,  którym na
podstawie  umowy  powierzono  przetwarzanie  danych  osobowych  a  także  organy
i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych
do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

5) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okresy  zgodne  z  kategoriami
archiwalnymi,  o  których  mowa  w  Rozporządzeniu  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;

6) posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  Pani/Pana  danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), w razie uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolnej  jednak  niezbędne  w  celu  rozpatrzenia
wniosku i realizacji umowy użyczenia sprzętu;

9) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 


