………………………………………..
Miejscowość i data

Zgłoszenie
na badania / terapię*
do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaśle
Imię i nazwisko dziecka:……………………………..….…PESEL………….….…...…...
Data urodzenia:…………………..………..miejsce urodzenia:…………….…...……...…
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………..
Nazwa szkoły, placówki, do której uczęszcza dziecka:……………………………………
………………………………………………………………………….klasa……..…...…..
Adres szkoły, placówki……………………………………….……………………….……
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna:

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna:

…………………………………………….

……...…………………………….……...

Adres zamieszkania:

Adres zamieszkania:

…………………………….………………

……..…..…………………………………

Telefon kontaktowy:……………………………..…………………………………………..
Możliwość umówienia przez przedszkole/szkołę (w razie braku kontaktu z rodzicem )

TAK / NIE *

Powód zgłoszenia:………………………………..………………………………………....
………………………………………………………………..…………………………...…
…………………………………………………………………..………………………..….
Czy dziecko było badane w tutejszej poradni, kiedy?...............................................................
Czy dziecko powtarzało klasę, którą?........................................................................................
Stan zdrowia dziecka:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……….…..………………………………..
podpis rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia

Załączam*:  zaświadczenie lekarskie

 informację o dziecku ze szkoły
 inne dokumenty, jakie?................................................................................................................................
*(właściwe zakreślić)

Proszę odwrócić.

KLAUZULA INFORMACYJNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W JAŚLE
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r.
będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
z siedzibą przy ul. Słowackiego 6, 38-200 Jasło
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PPP służy następujący adres email: pppjaslo@wp.pl
3. PPP w Jaśle może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe /jak również Państwa dzieci/w następujących
celach:
 prowadzenie dzialalności diagnostyczno-terapeutycznej przez pracowników poradni
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe/
Państwa dzieci / mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych.
5. Pani/Pana/ Państwa dzieci/ dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych. Tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów
prawa.
6. Pani/Pana/Państwa dzieci/ dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. W związku z przetwarzaniem przez PPP w Jaśle, Pani/Pana/dzieci/ danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:
 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośc z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PPP w Jaśle Pani/Pana/dzieci/ danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią /Państwa dzieci/danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do
rozpatrzenia sprawy w poradni.
10. Pani/Pana/Państwa dzieci/ dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Zapoznałam(-em) się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej

…………………..…………………….
czytelny podpis

