
WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA/UCZNIA 
POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

IMIONA I NAZWISKO DZIECKA/UCZNIA......................................................................................

DATA I MIEJSCE URODZENIA..........................................................................................................

PESEL …...............................................................................................................................................

ADRES ZAMIESZKANIA ...................................................................................................................

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

NAZWA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA, KLASA/GRUPA

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

WNIOSKODAWCA
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA (prawnego opiekuna) 

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

ADRES ZAMIESZKANIA, TELEFON................................................................................................

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

PROSZĘ O OBJĘCIE DZIECKA/UCZNIA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNĄ
W FORMIE:

- BADANIE PSYCHOLOGICZNE / PEDAGOGICZNE / LOGOPEDYCZNE

- TERAPII (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, innej)

- TERAPII RODZIN

- PORADY

- INNE

UZASADNIENIE...................................................................................................................................

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

Została/em poinformowana/y*, że PPP zwróci się do dyrektora placówki, do której w/w uczęszcza o wydanie opinii nauczycieli,
wychowawców, specjalistów o jego problemach dydaktycznych i wychowawczych (jeżeli będzie taka potrzeba).

Czerwionka-Leszczyny dnia..................................................................................................................

(podpis wnioskodawcy)
PODSTAWA PRAWNA:
Rozp.MEN z dnia 1.02.2013 r. w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w
tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.poz 199 oraz Dz.U.poz.1647 z dn.25.08.2017)



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich (i mojego dziecka)

danych  osobowych  w  celu  prowadzenia  przez  pracowników  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w

Czerwionce-Leszczynach działań diagnostyczno-terapeutycznych.

…...................................................................
(data i czytelny podpis; w przypadku osoby niepełnoletniej data 
     i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego – brak

         podpisu oznacza brak zgody)

Kto będzie przetwarzał dane osobowe Pani/Pana (i Dziecka)?

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach mająca siedzibę przy

ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny reprezentowana przez Dyrektora PPP.

Poradnia  wyznaczyła  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować  pocztą  elektroniczną,  na  adres:

iodo@powiatrybnicki.pl

Dlaczego będą przetwarzane dane osobowe Pani/Pana (i Dziecka)?

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak

jej brak uniemożliwi prowadzenie działań diagnostyczno-terapeutycznych wobec Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka przez pracowników

Poradni.

Dane osobowe Pani/Pana (i  Dziecka) będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza,  że mogą być także

tymczasowo  przechowywane  i  przetwarzane  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  poprawnego  funkcjonowania  systemów

informatycznych, np.  w związku z wykonywaniem kopii  bezpieczeństwa,  testami zmian w systemach informatycznych,  wykrywania

nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 

Dane osobowe Pani/Pana (i Dziecka) nie będą podlegały profilowaniu.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Zgodnie z przepisami ma Pani/Pan:

1) prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana (i Dziecka) oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana (i Dziecka),

3) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana (i Dziecka), chyba że usunięcie danych jest sprzeczne z przepisami prawa w

oparciu o które działa Administrator - Art. 17 ust. 3 RODO,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana (i Dziecka),

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu mogą zostać udostępnione dane osobowe Pani/Pana (i Dziecka)?

Dane osobowe nie będą udostępnianie osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których Poradnia posiada ku temu podstawę prawną,

w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Poradni.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe Pani/Pana (i Dziecka)?

Poradnia przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych

podanych dobrowolnie – do czasu wycofania  Pani/Pana zgody,  lecz nie  dłużej  niż przez okres ustalony na podstawie przepisów

archiwalnych. 

…....…............. …............................................
            data           czytelny podpis wnioskodawcy


