
 

WNIOSEKO PRZYZANIE BONU EDUKACYJNEGO 3+ 

DLA DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO NAUKĘ W KLASIEI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ, NA TERENIE MIASTA LĘBORKA 

 

Lębork, ………………………………… 

(data) 

Dane wnioskodawcy  

Imię i nazwisko: nr telefonu : 

adres e-mail: 

PESEL:  

           
 

nr Karty „Duża Rodzina 3+”:  

Adres zamieszkania: 

Adres do korespondencji: 

 

Dane rozpoczynającego naukę w klasie I szkoły podstawowej na terenie miasta Lęborka 

Imię i nazwisko: Data urodzenia:  

PESEL: 
            

Oświadczam, że środki finansowe  w wysokości  100 zł w postaci BONU EDUKACYJNEGO 3+ 

przeznaczę na wsparcie procesu edukacyjnego mojego dziecka. 

 

     Lębork, dnia …..………………      ……………………………… 
          czytelny podpis wnioskodawcy 

 

Proszę o przekazanie środków finansowych w wysokości 100 zł w postaci BONU EDUKACYJNEGO 3+ 

przyznanego w ramach Programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny” (właściwą formę proszę zaznaczyć 

X w polu oznaczonym □): 
□ na rachunek bankowy:  

Imię i nazwisko właściciela rachunku: ………………………………………………………………………. 

Nazwa banku: ………………………………………………………………………………………………….. 

                          

□ w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14. 

 

         ………………………………………… 
          czytelny podpis wnioskodawcy  
 
 
 
 
 

 



WYPEŁNIA SZKOŁA 

Pieczęć szkoły 
 

Ubiegający się o BON EDUKACYJNY 3+ ……………………………………………........................... 
       (imię i nazwisko ucznia) 
 

ur. ………………………………………., w roku szkolnym ………………………… jest uczniem klasy I. 

 

 

 

 

Lębork, …..………………………….. 

(data) 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(podpis i pieczęć dyrektora) 

 
 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(przetwarzanie w związku z wprowadzeniem na terenie Gminy Miasto 
Lębork Programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny” – 

jednorazowy „bon edukacyjny 3+”) 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 
 

Administratorami są: 

1. Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, 

84-300 Lębork - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji 

papierowej. 

DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Burmistrzem Miasta Lęborka można się skontaktować 

pisemnie na adres siedziby w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 lub poprzez 

adres email: burmistrz@um.lebork.pl 

DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator – Burmistrz Miasta Lęborka wyznaczył inspektora ochrony danych, 

z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@um.lebork.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA 
PRAWNA  

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku                
o otrzymanie pomocy finansowej w formie jednorazowego „bonu edukacyjnego 
3+” dla dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej 
na terenie Lęborka, co wynika z następujących aktów prawnych:  
 

- Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku Nr XXXVIII-714/2014 z dnia 26.09.2014 r.            
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lębork Programu „Lębork 
Miastem dla Dużej Rodziny”;  
 

-  Zarządzenia Nr 5/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20 stycznia 2015 r.             
w sprawie określenia ulg i form pomocy w ramach Karty „Duża Rodzina 3+”. 
 

- Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20 stycznia 2015 r.             
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania pomocy finansowej w formie 
jednorazowego „bonu edukacyjnego 3+” w ramach Karty „Duża Rodzina 3+”, 
określenia jego wysokości oraz wzoru wniosku o jego przyznanie. 

ODBIORCY 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane podmiotom uprawnionym. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny są przetwarzane przez 

okres 5 lat od dnia utraty prawa do skorzystania z bonu.  Po upływie tego czasu 

dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie 

bonu zostają usunięte.   

PRAWA 
PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest 

prawna opieka, tj. danych dzieci.  

PRAWO 
WNIESIENIA 
SKARGI DO 
ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

ŹRÓDŁO 
POCHODZENIA 
DANYCH 
OSOBOWYCH 

Pani / Pana wniosek o przyznanie bonu edukacyjnego 3+ dla dziecka 

rozpoczynającego naukę w klasie I szkoły podstawowej, na terenie miasta 

Lęborka. 

mailto:burmistrz@um.lebork.pl
mailto:iod@um.lebork.pl


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(przetwarzanie w związku z wprowadzeniem na terenie Gminy Miasto 
Lębork Programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny” – 

jednorazowy „bon edukacyjny 3+”) 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika: 
 

-  z Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku Nr XXXVIII-714/2014 z dnia 26.09.2014 r. 
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lębork Programu „Lębork 
Miastem dla Dużej Rodziny”;  
 

 - Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20 stycznia 2015 r.             
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania pomocy finansowej w formie 
jednorazowego „bonu edukacyjnego 3+” w ramach Karty „Duża Rodzina 3+”, 
określenia jego wysokości oraz wzoru wniosku o jego przyznanie. 
 

i jest warunkiem przyznania „bonu edukacyjnego 3+”. 

 

 

 

                         Zapoznałam się/Zapoznałem się z klauzulą informacyjną 

 

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


