Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy
39 – 200 Dębica ul. Parkowa 28 tel. /fax. 14 670 24 60
e – mail; sekretariat@poradniadebica.pl www.poradniadebica.pl

Dębica, dnia ...............................
....................................................................
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

....................................................................
Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów

....................................................................
Telefon kontaktowy

WNIOSEK
w sprawie przekazania teczki indywidualnej mojego/mojej syna/córki*
Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. z późn. zm. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2017r. poz. 1646 § 24 pkt. 1, 2 z późn. zm.).

Imię i nazwisko ............................................................................................................................
Miejsce zamieszkania ..................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ..............................................................................................................
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica,
do .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
z uwagi na ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................
Podpis rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 i 2 lit. a 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

□ Wyrażam zgodę*

□ Nie wyrażam zgody*

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębicy ul. Parkowa
28, 39-200 Dębica, jako administratora danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy.
Administrator Danych Osobowych informuje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wycofać zgodę poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy:
sekretariat@poradniadebica.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
* - Właściwe zaznaczyć X
Podpis i data: …………………………………………………..
Oświadczenie:
Oświadczam, że reprezentuję zdanie obojga rodziców (dotyczy sytuacji, w której oboje rodziców sprawują
władzę rodzicielską).
……………………………………………………..
(podpis rodzica, opiekuna prawnego)

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy, ul. Parkowa 28,
39-200 Dębica, e-mail: sekretariat@poradniadebica.pl. zwany dalej Administratorem.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor.odo@onet.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Dębicy na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit a, art. 9 ust. 1 i 2 lit. a Rozporządzenia).
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu
przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Jest Pani/Pan
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
skorzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
1.

Podpis i data: …………………………………………………..

