Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Skierniewicach
____________________________
ul. Rybickiego 6 tel./faks: 046 833 28 28
e-mail: sekretariat@poradnia-skierniewice.pl
www.poradnia-skierniewice.pl
___________________________________________________________________________

WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA ZAJĘCIAMI TERAPEUTYCZNYMI
NA TERENIE PPP W SKIERNIEWICACH
ROK SZKOLNY ........................
RODZAJ ZAJĘĆ: ......................................................................................................................
(psychologiczne, psychoterapeutyczne, pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej)

INNA FORMA POMOCY: .......................................................................................................
DOTYCZY:
................................................... ur. .................................... w ....................................................
(imię i nazwisko dziecka/ucznia)

(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

PESEL: ..............................................
ul. Senatorska 10, tel. 046 833 28 28
zamieszkałego/ej ................................................................................. tel. ..................................
(miejsce zamieszkania dziecka/ucznia)

dziecko/uczeń ...............................................................................................................................
(nazwa przedszkola/szkoły)

z powodu ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(podać przyczynę dla której wnioskuje Pani/Pan o objecie dziecka terapią/inną formą pomocy)

Czy dziecko/uczeń był/o badane? ...............................................................................................
(podać datę lub numer opinii/orzeczenia)

.......................................................
(miejscowość, data)

.............................................
(podpis rodzica, opiekuna
lub pełnoletniego ucznia)

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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 RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Skierniewicach, ul. Rybickiego 6, 96-100 Skierniewice. Kontakt z administratorem
jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: dyrektor@poradnia-skierniewice.pl,
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota - Mikołajec. Kontakt
z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub
iod@eduodo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu objęcia dziecka zajęciami terapeutycznymi na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, a także na podstawie ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, a także
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem
przetwarzają jego dane.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub
innych przepisach prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych,
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18
RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21
RODO,
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy
skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie
dziecka do poradni. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości ich rozpatrzenia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.

........................................
( podpis rodzica/opiekuna
prawnego/pełnoletniego
ucznia)

Administrator Danych
Osobowych
Tomasz Chmurski

