
 

…………………………………………                                   Olkusz, ……………………..... 

………………………………………… 

……………………………………… 

( dane rodzica, adres, telefon) 

 

Dyrektor Poradni  

Psychologiczno- Pedagogicznej  

w Olkuszu 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka  

………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

urodzonego ……………………………………………w…………………………………… 

w roku szkolnym……………………na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

 

…………………………………………………… 

       Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

Załączniki: 

1. Opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju   

Nr ……… …… z dnia……….......... 

2. Inne: ( np. diagnoza zaburzeń Integracji Sensorycznej) 

 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 



 

Wypełnia Poradnia 

Decyzją zespołu zakwalifikowano/ nie zakwalifikowano na terapię 

Data: ……………………………………………… 

Data rozpoczęcia terapii…………………………… 

W ramach terapii WWRD przyznano miesięcznie ( ilość godzin) 

Logopeda: ……………………………….. 

Pedagog:…………………………………. 

Psycholog: ………………………………. 

Terapeuta SI: …………………………… 

Inne:………………………………………………………. 

Koordynator Działu WWRD:……………………………………………………….. 

Zespół WWRD: 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie woli: 
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MOICH I MOJEGO DZIECKA  W CELU PRZYJĘCIA 

I REALIZACJI ZAJĘĆ WWRD. 

 

 

……………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO” zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z 

następującymi informacjami: 
1) Administratorem danych osobowych rodziców, uczniów oraz innych osób jest Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz, tel. (32) 647 08 30. 
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych adres e-mail: codex.iod@gmail.com adres do korespondencji: 

j.w. 
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, innych przepisów 

wykonawczych, oraz zadań statutowych – art. 6 lit. c) RODO, w innych przypadkach dane osobowe będą 

przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 



4) Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne 

podmioty, którym ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy są stroną trzecią.  
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 
6) Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa. 
7) Zgodnie z przepisami RODO każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
8) Zgodnie z przepisami RODO w przypadku osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo w dowolnym momencie do cofnięcia 

zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 
9) Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w przypadku 

realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, innych przepisów wykonawczych, oraz zadań statutowych. Konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań wynikających z w/w przepisów. Podanie danych 

osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. „osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” 

ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości np. zamieszczenia danych 

osobowych, wizerunku na stronie internetowej poradni. 
11) Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym 

procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 
 


