Gdynia, dnia …………...........

Płk. Dąbka 207, 81-155 Gdynia
e-mail: ppp3_gdynia@wp.pl
tel. (058) 625-35-02

WNIOSEK
o wydanie informacji o wynikach badań psychologiczno-pedagogicznych
(wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie/ lub uczeń pełnoletni)
Cel wydania informacji …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka/ ucznia)
____

____

……………………………………
(data urodzenia dzień-miesiąc-rok)

(miejsce urodzenia)

PESEL
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………...
(ulica, nr domu, nr mieszkania)

–

....................................................................................................
(miejscowość)

(kod pocztowy)

Nazwa i adres szkoły/ przedszkola* ……………………………………………………………………..
……………………………………………… klasa do której uczęszcza** ……………………………..
Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych ……………………………………………………..
Miejsce zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………................
Do wniosku dołączam dokumentację ……………………………………………………………………
Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne będzie przeprowadzenie badań lekarskich, przedstawię zaświadczenie o stanie
zdrowia dziecka/ucznia zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199).
Oświadczam, że posiadam pełnię władz rodzicielskich w stosunku do wyżej wymienionego dziecka (nie dotyczy uczniów
pełnoletnich).

Opinię (właściwe zaznaczyć):
□ odbierzemy osobiście w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni,
□ prosimy o przesłanie do przedszkola/szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń

……………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)
* Niepotrzebne skreślić
** Dotyczy uczniów

PROSZĘ O PODPISANIE OŚWIADCZENIA
NA DRUGIEJ STRONIE WNIOSKU!
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Niniejszym oświadczam, że:
Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) i
wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych we wniosku przez uprawnionych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
w Gdyni, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z
realizowaniem przez nią celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, a w szczególności w zakresie
tej formy jej działalności, z której korzystam ja lub moje dziecko, którego jestem reprezentantem ustawowym.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/łem się z poniższą klauzulą informacyjną:
1.

Administratorem danych osobowych Pani/Pana, opiekunów prawych oraz dziecka jest Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni, 81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207 , tel. 58 625 35 02, e-mail:
sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl

2.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni
możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ppp3.edu.gdynia.pl lub listownie: ul. Płk. Dąbka 207, 81-155 Gdynia z
dopiskiem „RODO”

3.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO 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 2016 r., Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i przepisach wydanych na ich
podstawie.

4.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych osobowych
dziecka i rodziców/opiekunów mogą być również 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.

5.

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji
celów, dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania
i archiwizacji dokumentacji.

6.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego
reprezentowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony danych.

7.

Dane osobowe rodziców, opiekunów prawnych oraz dziecka nie będą poddawana zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji w tym również profilowane.

8.

Posiadanie danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Gdyni jest wymogiem
ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

.………………………………………………………………………...
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego
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