Gdynia, dn. ..........................................

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
w Gdyni
81-213 Gdynia ul. Opata Hackiego 13

WNIOSEK
o przeprowadzenie diagnozy,
o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej *

Wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia lub pełnoletni uczeń*
Proszę o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mojemu dziecku............................
...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

...................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów)

Urodzonemu.................................................. w .......................................................................
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

PESEL ......................................................................................................................................
Zamieszkałemu............................................................................................................................
(dokładny adres z kodem pocztowym)

ucznia szkoły/przedszkola ...........................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/przedszkola)

……………………………………………………………………………………………..........
kl ..................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………......
Czy dziecko było badane w poradni psychologiczno-pedagogicznej? Jeżeli tak to kiedy?
.......................................................................................................................................................

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Gdyni
danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (Dz. U UEL119 z 04.05.2016).

* właściwe podkreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
•

administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy
al. Marszalka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326, REGON 191675557,
z upoważnienia, której działa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Opata Hackiego 13, 81-213 Gdynia;

•

kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email:
iodppp2.gdynta@,onet.pl tel. 58/623-31-39;

• dane osobowe przetwarzane będą celem objęcia specjalistyczną pomocą psychologicznopedagogiczną na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013, poz. 199
z poźn. zm.);
•

odbiorcą Pani/Pana/dziecka danych osobowych będą osoby zatrudnione przez administratora
oraz współpracownicy administratora wyznaczeni do realizacji celu zdefiniowanego
w punkcie wyżej;

•

dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;

•

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

•

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

•

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów
prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania
ze specjalistycznej pomocy udzielanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2
w Gdyni

……………………………………………………………………………….

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia

