
................................................       Rzeszów, dnia ……….….……………… 
(imię i nazwisko) 

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

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

................................................ 
(adres, tel. kontaktowy) 

 
 
 
Prezydent Miasta Rzeszowa 

 
 

 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU 
 
 

Wnoszę o zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka:  
 
…………….………………………………………..  

(imię i nazwisko dziecka 

 

w przedszkolu/oddziale/punkcie przedszkolnym ……………................................................................ 
(nazwa jednostki) 

 

w okresie od ……………………………………………. do ……………………………………………. 
 

z tytułu: 

□ posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną; 

□ uczęszczania do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy 

opieki nad dzieckiem do lat 3 więcej niż dwojga dzieci z tej samej rodziny. 
 
Oświadczam, że w przypadku zmiany powyższej sytuacji niezwłocznie zawiadomię o tym 
fakcie Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
 
Oświadczam, że informacje podane powyżej są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
 

........................................................ 
podpis wnioskodawcy 

 
 
 



 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  INTERESANTÓW URZĘDU 

MIASTA RZESZOWA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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  
(dalej jako: „RODO”), informujemy że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów (dane adresowe: Rynek 
1, 35-064 Rzeszów). 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych drogą elektroniczną (e-mail: iod@erzeszow.pl) lub 
pisemnie na adres Administratora. 

3. Państwa  dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust 2 RODO), 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa. 
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w 

pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

6. Państwa dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym 
podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem. 

7. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 
8. Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa:  
o prawo dostępu do danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO, 
o prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych na zasadach określonych w art.16 

RODO, 
o prawo żądania usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO, 
o prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 

RODO, 
o prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych na zasadach określonych w 

art. 21 RODO, 
o prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, 
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

 


