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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Rynek 8, 34-220 Maków Podhalański, tel./fax. 033 8742606
ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel./fax. 018 2674785
WNIOSEK O OBJĘCIE KOMPLEKSOWĄ POMOCĄ DZIECKA I JEGO RODZINY W ZWIĄZKU Z
NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ LUB ZAGROŻENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RAMACH
WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZEGO :
1. WNIOSKODAWCY...............................................................................................................
(imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów)

.............................................................................................. ….................................................
(adres rodziców/opiekunów prawnych)

(telefon)

2. WNIOSEK DOTYCZY DZIECKA/PODOPIECZNEGO:
•
imię i nazwisko:......................................................................................................................
•
data i miejsce urodzenia:.........................................................................................................
•
PESEL:....................................................................................................................................
•
miejsce zamieszkania:............................................................................................................
•
adres przedszkola/placówki:...................................................................................................
3. Czy dziecko było wcześniej badane w tut. Poradni psychologicznie, pedagogicznie,
logopedycznie? TAK / NIE
4. Czy dziecko ma wydaną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego? TAK / NIE (Jeśli tak proszę podkreślić właściwą).
5. Objęcie dziecka i jego rodziny pomocą jest niezbędne z powodu:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................
(podpis rodziców /prawnych opiekunów)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (wniosku) dla potrzeb niezbędnych do rejestracji i realizacji procesu
diagnostyczno-terapeutyczno-orzeczniczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 ,,RODO”).
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
- podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celach
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Ponadto Administrator poinformował mnie, że:
- niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona.
Wycofanie zgody będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji czynności urzędowych oraz brakiem możliwości realizacji procesu diagnostyczno–
terapeutyczno–orzeczniczego dziecka. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,
- dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
…………………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNEJ
25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy, więc wyjaśnić, co dla
Ciebie oznacza to w praktyce. Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, a w trosce o komfort korzystania z
usług naszej instytucji dokładamy wszelkich starań by przetwarzanie ich odbywało się w sposób bezpieczny a zarazem przejrzysty dla
Ciebie.
Na
początku
chcemy
Ci
wyjaśni,
więc
czym
tak
na
prawdę
jest
RODO:
RODO to nic innego jak skrót od 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. W każdym, więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym skrótem, będziemy
odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych”.
1. Co kryje się pod pojęciem Administrator?
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane
Twoje dane jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim, ul. Rynek 8, 34-220 Maków
Podhalański.
2. Kim jest Inspektor ochrony danych (IOD)?
Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu
przetwarzania Twoich danych przez Administratora.
Umożliwiliśmy Ci to na kilka sposobów:
a) co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową wysyłając wiadomość na adres mailowy:
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl. Umożliwia ona nam sprawny sposób udzielania informacji. Możemy się
konkretnie odnieść do przesłanej korespondencji i przejrzyście udzielić odpowiedzi oraz rozwiać Twoje ewentualne
wątpliwości
b) gdybyś jednak uznał (-a), że wysyłka e-mail jest dla Ciebie kłopotliwa, możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony
danych telefonicznie pod nr telefonu: 504976690.
Funkcję tą sprawuje - Rafał Andrzejewski.
3. Kto nadzoruje ochronę danych osobowych w Polsce?
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są
nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a, h
ogólnego rozporządzenia wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w
związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, określonych w Ustawie
Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r., Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. i przepisach wydanych na
ich podstawie.
5. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez odbiorców danych, z którymi Administrator zawarł umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub
ograniczeniu przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowania;
d) przenoszenia danych osobowych;
e) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
8.
Podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych oraz brak realizacji procesu
diagnostyczno—terapeutyczno—orzeczniczego dziecka.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

…………………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia

