……..………………………………..
(miejscowość i data)
……………………………………………………………………..………
Imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniej osoby*)
………………………………………….……..………………...…………
(Adres zamieszkania)
…………………….……………………………………………….
(Nr telefonu)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Wieruszowie

Wniosek o diagnozę*/konsultację*/terapię*/poradę zawodową*
Proszę o przeprowadzenie
 diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej*
 konsultacji psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej*
 terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej*
 porady zawodowej* wobec:
(*właściwe podkreślić)
Imię (imiona) i nazwisko ……………………………………………….…………………………………………………
PESEL……………………………………………………………………………………………………………………...
Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość……………………………………………………………………….
Data urodzenia ………….…………………………Miejsce urodzenia……………………………………………..…….
Imiona i nazwiska rodziców……………………………………………………………….................................................
Miejsce zamieszkania ……………………………..............................................…………….……..….………………….
Nazwa przedszkola/szkoły/placówki*………………………………………..……………………………………………..
Oznaczenie oddziału……………………………………………………………………………………………………….
Adres przedszkola/ szkoły/placówki*………………………………………………………………………………………
Nazwa zawodu……………………………………………………………………………………………………………..
(w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie)

Przyczyna zgłoszenia (proszę krótko scharakteryzować problem)
…………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………..…………….
Cel badania/konsultacji/terapii………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………
Czy (dziecko/osoba pełnoletnia) była wcześniej diagnozowana/ konsultowana/ objęta opieką w poradni?
TAK / NIE (*podkreślić)
Jeżeli tak, to kiedy………………………………
Zastosowane dotychczas w przedszkolu/ szkole wobec ucznia formy pomocy: ( *proszę podkreślić )
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne*
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze*
• terapia pedagogiczna*
• dostosowanie wymagań edukacyjnych*
• terapia logopedyczna*
do możliwości dziecka
• Inne podjęte formy pomocy……………………………………………………………….……………………………
Do wniosku dołączam dokumentację o dziecku ( medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, inną)*
( *odpowiednie podkreślić )

…………………………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WIERUSZOWIE
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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, 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 Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie (Poradnię)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego
14, 98-400 Wieruszów, (nr tel.: 62 7841295, adres e-mail: pppwieruszow@vp.pl ).
2. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod numerem telefonu: 727 931 623 lub adresem e-mail: slawek6808@op.pl
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
- diagnozowania dzieci i młodzieży;
- udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym
wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
- organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
- dostarczania do Poradni nowych zasobów materialnych, usług i praw;
- obsługi spraw pracowniczych;
- obsługi procesów rekrutacji.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty
uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.
5. Pani/Pana 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.
6. W związku z przetwarzaniem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie, Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji
niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Wieruszowie;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WIERUSZOWIE
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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, dalej: RODO) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie.
Administratorem danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 14 (Poradnia).
Celem przetwarzania danych jest otrzymanie informacji o wynikach badań, opinii lub orzeczenia, udzielenie pomocy psychologicznopedagogicznej w formie terapii, porady, konsultacji.
Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do UODO,
gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości udzielenia w Poradni pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którą występuję.
Oświadczam, że przedstawiona treść klauzuli informacyjnej (wynikająca z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13
Rozporządzenia RODO) jest dla mnie zrozumiała.
Wieruszów, dn. ……………………………………
……………………………………………………
( czytelny podpis )

