Ostrołęka, dnia…..……………..
ZGŁOSZENIE NA ZAJĘCIA
DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE
1. Dane osobowe dziecka/ pełnoletniego ucznia:

- imię/imiona i nazwisko ……………………………………………….
- PESEL
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość ……………………………….

- data urodzenia…...………………………………miejsce urodzenia………………………………….
- miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………………….
- oznaczenie oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej
w placówce (klasa)………………….…………………………………………………………………….
Nazwa i adres przedszkola, szkoły lub placówki:………………………………………………………...
Czy dziecko było wcześniej badane w Poradni ? tak ……………….. nie ……………………………..
2. Dane rodziców /prawnych opiekunów dziecka

Matka…………………………………………………….TELEFON…………………………………...
Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………………………
Ojciec…………………………………………………….TELEFON…………………………………...
Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………………………
3. Zgłoszenie na zajęcia 1 :
 Psychologiczne
 Pedagogiczne
 Logopedyczne
 Integracji sensorycznej
 Fizjoterapeutyczne
 Biofeedback
 Trening Umiejętności Społecznych
 Trening Pewności Siebie
 rozwijające kompetencje wychowawcze dla rodziców
 inne………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
4. Czy Państwa dziecko :
 kontynuuje tę formę terapii w Poradni (jeśli tak, proszę podać nazwisko specjalisty:……………………..)
○ TAK
○ NIE
 jest objęte taką formą opieki terapeutycznej w innych ośrodkach i placówkach:
○ TAK
○ NIE
 ma możliwość uczestnictwa w tego typu zajęciach terapeutycznych w swoich placówkach edukacyjnych:
przedszkole, szkoła:
○ TAK
○ NIE
 posiada aktualną opinię/orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
We wskazaniach/ zaleceniach powinien być zawarty rodzaj zajęć, o które ubiega się rodzic dziecka:
○ TAK
○ NIE
………………………………………………………
podpis rodzica / prawnego opiekuna /, ucznia pełnoletniego
1

Właściwe zaznaczyć

Klauzula informacyjna dla klientów
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce o zasadach przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce
reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą, ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka, tel. 297604536, e-mail:
pppostroleka@o2.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się w sprawach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ostroleka.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także
na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z
realizacją usług na rzecz administratora (np. dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z
zakresu ochrony danych osobowych),
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją
kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania,
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu,
a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia badań, realizacji zajęć, terapii
co skutkuje również brakiem wydania opinii lub orzeczenia,
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Oświadczam, iż zapoznałem się
…………………………………………..
(data, czytelnie imię i nazwisko)

