Świętochłowice, dnia ….................................

…………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)
……………………………………………………………………………..………….

(adres zamieszkania)
……………………………………….…………………….

(telefon kontaktowy)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świętochłowicach
ul. Sądowa 1
41 – 605 Świętochłowice

WNIOSEK
rodziców (prawnych opiekunów) o organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka
Proszę o objęcie mojego dziecka: …………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
urodzonego ……………………………………. PESEL …………………………………………
(data i miejsce urodzenia)
zamieszkałego …………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)

uczęszczającego do ……………………………………………………………………………….
(nazwa placówki)
pomocą specjalistyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju nr …………………… z dnia …………………...,
wydanej przez ……………………………………………………………………………………..
(nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej)

w ………………………………………………….
Oświadczam, że syn/córka nie realizuje wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych na
potrzeby rozpatrzenia niniejszego wniosku. Informacje zawarto w załączonej klauzuli informacyjnej.

………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na potrzeby organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Niniejszym informujemy, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(tj. RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice, tel. 32 2454910.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod nr tel.: 324386806,
e-mail: iod@mamrodo.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez Administratora
obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. przeprowadzanie badać lub/i
konsultacji lub/i terapii w ramach objęcia opieką psychologiczno-pedagogiczną
podopiecznych poradni (art. 6 ust. 1 pkt c; art. 9 ust. 2 pkt g RODO).
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodani jest brak
możliwości przeprowadzenia badania, konsultacji czy terapii.
5. Państwa dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu i nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dostęp do danych osobowych będą mieli upoważnionemu pracownicy administratora,
którzy zobowiązani zostali do zachowania poufności oraz podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa, jaki i podmioty przetwarzające dane z polecenie
administratora w ramach zawartej umowy powierzenia.
7. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla świadczenia opieki (badania,
konsultacji, terapii) oraz przez okres wynikający ze szczegółowych przepisów prawa.
8. Przysługują Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
prawa o ochronie danych.

