
Ciechanów, dnia……………………. 

Zgłoszenie  

do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie  

(wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka) 

 

1. Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………... 

2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………….. 

3. Numer PESEL dziecka: ………………………………………………………………………. 

4. Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………... 

5. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….. 

6. Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………… 

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

7. Klasa, do której dziecko uczęszcza: ………………………………………………………….. 

8. Czy dziecko było badane w poradni?, kiedy?………………………………………………… 

9. Czy zgłaszany do Poradni problem dotyczy (właściwe zaznaczyć X): 

 trudności w nauce  □                               inne sprawy           □ 

10. Czy zgadam się na przekazanie informacji, opinii do szkoły, przedszkola, do którego dziecko 

uczęszcza? TAK   NIE  

11. Czy podczas wizyty w poradni z uwagi na problemy z poruszaniem się (dziecka lub rodzica) 

niezbędne jest zapewnienie pomieszczeń bez barier architektonicznych? TAK   NIE  

Przyjmuję do wiadomości, że w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych 
dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub 
placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych lub specjalistów.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ciechanowie   w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu  przez 
Panią/Pana jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanów 06-400 ul. 
Wyzwolenia 10 A. 

Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Dane będą udostępnione odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. GIODO, a od 25 maja 2018 r. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, 
narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

Zostałem/-am poinformowany/a, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie zapewnia 
bezpieczenstwo fizyczne i cyfrowe uczniów. Wdrożone procedury bezpieczeństwa dostępne są w Sekretariacie 
Poradni.  

………………………………. 
                                                                                                              (podpis wnioskodawcy) 



Przetwarzanie danych osobowych 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016         
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że Administratorem danych osobowych Pani/Pana       
jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanów 06-400 
ul. Wyzwolenia 10 A.  

Pani/Pana dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust 1 lit. RODO – realizacja 
prawnego obowiązku ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO – 
wykonywaniem przez administratora zadań realizowany w interesie publicznym                                   
lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.   

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:             
ul. Wyzwolenia 10 A 06-400 Ciechanów lub drogą elektroniczną poprzez email: info@pppciechanow.pl 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane nieupoważnionym podmiotom, nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan 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. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza 
przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia   
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

Zebrane dane będziemy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane będą 
udostępniane odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

W przypadku zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w Ciechanowie w celu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy: do czasu wyjaśnienia zgłoszonej 
sprawy. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie,       
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wyzwolenia 10 A 06-400 Ciechanów lub drogą 
elektroniczną. Dane Inspektora Ochrony Danych: Marcin 
Szymanik, email: inspektor@pppciechanow.pl 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań 
statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie oraz w celach statystycznych. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej                   
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie 
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 
 
 
 
 

…............................................................................................. 
                                                                  (data i podpis) 
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