
ZGŁOSZENIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE W POWIATOWEJ PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OTWOCKU ul. Majowa 17/19 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………. 

Numer PESEL dziecka ………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły/przedszkola………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… klasa ………………………………………………. 

Powód zgłoszenia ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na badania w Poradni      ………………………………………………………… 

              podpis rodziców/opiekunów 

Otwock dnia …………………………………………… 

 

Klauzula informacyjna 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Otwocku, przy ul. Majowej 17/19, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych; 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

e-mail: iod.ppp@wp.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  na podstawie: 

 

Verte → 



 a)Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm. 

 b)Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. z późn. zm.  

 c) Ustawy o systemie informacji Oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 z późn. zm 

 d) Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie ramowego statutu publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej(Dz.U. Nr 223,poz.1869, z późn. zm); 

 e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych  zasad działania 

publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013 

poz. 199 z późn. zm.) 

 f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych 

przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

(Dz.U. 2017 poz..1743) 

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego 

wspomagania dzieci (Dz.U. 2017 poz.1635) 

h) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646),  

i)Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub to nauki 

(Dz. U. z 2017 r.; poz. 1569),  

j)Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 

(Dz. U. z 2017 r.; poz. 1616), 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 

prawo  do  cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  oraz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego 

 (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

  5. Podanie danych zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest 

obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny; 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora 

zgodnie z ich celem, a także później tj. do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. 

 

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku 

 

                                           Zapoznałam/zapoznałem się  ………………………………………………. 

                                                                                 ( Data i podpis) 


