
W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi  

w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych związanych z wydaniem 

informacji, opinii lub objęciem dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną  

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chodzieży zamieszczonej na odwrocie. 
 

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna     Chodzież, dnia ……………………... 

ul. Składowa 5 

64-800 Chodzież 

 

 

 

WNIOSEK   RODZICÓW 

 

 

Proszę o objęcie terapią: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną* 

moje dziecko:  

 

................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

 

Data i miejsce urodzenia: ....................................................................................... 

PESEL: ………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ............................................................................................... 

Telefon domowy: .................................................................................................... 

Imiona rodziców: .................................................................................................... 

Nazwa szkoły, klasa: .............................................................................................. 

 

Objęcie terapią niezbędne jest z powodu: .............................................................. 

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

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

 

 

 

                                                                                             Podpis rodzica 

 

……………………… 

 

 

* właściwe podkreślić 



KLAUZULA  INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

ZWIĄZANYCH Z WYDANIEM INFORMACJI, OPINII LUB OBJĘCIEM DZIECKA 

POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHODZIEŻY 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 jako „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z 

siedzibą w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież, e-mail: 

poradnia_chodziez@op.pl, tel. 067 2812531 zwana dalej Poradnią. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: 

asobanska@onet.eu lub listownie pod adresem Poradni. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

związku z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i Rozporządzeniem 

MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczególnych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni 

specjalistycznych. 

4. Państwa dane osobowe wykorzystywane są w celu objęcia dziecka pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, wydania informacji lub opinii. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt.4 i przechowywane przez okres wynikający z ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi w ramach zawartej z 

Administratorem umowy. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich 

niepodanie uniemożliwia realizację zadań Administratora wobec Państwa lub wobec 

Państwa dziecka. 

10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

mailto:asobanska@onet.eu

