
………………………………………………...........
imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

……………………………………………………...

……………………………………………………...
adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów 
(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

Białystok, …………………… r.

…………………………..………………………….
numer telefonu do kontaktu

……………………………………..….…………....
adres poczty elektronicznej (e-mail)

ZGŁOSZENIE
do Ośrodka Wsparcia Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Zielony Dąbek” w Kleosinie

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

Data urodzenia:……………………………...… Miejsce urodzenia: ….…………………………………...…..

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………...…..

Adres zamieszkania: …...………………………………………………………………………….…………….

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

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

………………………………………………………………………………..…grupa/klasa…………………..

Cel zgłoszenia (wskazanie rodzaju konsultacji, diagnozy, terapii itp.): ………………………………………..

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

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

Do zgłoszenia prosimy dołączyć:

 posiadaną dokumentację uzasadniającą zgłoszenie (w szczególności opinie psychologiczno-pedagogicz-
ne, orzeczenia, dokumentację z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub placówce i inne),

 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (w szczególności zaświadczenia z poradni specjalistycznych,
jeśli dziecko jest pod opieką specjalisty np. wada wzroku, słuchu i inne).

Oświadczam,  iż  żaden  z  prawnych  opiekunów  dziecka  nie  jest  przeciwny jego  zgłoszeniu  do  poradni
i przeprowadzeniu zgodnie ze zgłoszeniem czynności diagnostycznych lub terapeutycznych.

…………..…………………………………………
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Zielony Dąbek” w Kleosinie
ul. Zambrowska 14, 16-001 Kleosin

tel. kom. 570 200 065
zielonydabek@fpe.edu.pl

www.fpe.edu.pl



Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych dzieci w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej

(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Zwycięstwa 23, 15-703 Białystok. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zwycięstwa 23, 15-703 Białystok lub drogą e-
mailową pod adresem: fundacja_pe@wp.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza -
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 16
grudnia 2016 Prawo Oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad
działania  publicznych  poradni  psychologiczno-pedagogicznych,  w  tym  publicznych  poradni  specjalistycznych,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opi-
nii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
i inne.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu diagnozowania dzieci i młodzieży, udzielania dzieciom i mło-
dzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowania zadań profilaktycznych
oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczy-
cieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, organizowanie i prowadzenie wspomagania
przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub
strony trzeciej.

6. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, innych podmiotów udzie-
lających świadczeń zdrowotnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, organów samorządu zawodów medycznych,
podmiotów prowadzących rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów, praco-
dawców. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz na

podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, m. in. podmiotom wykonującym badania na zlecenia, labora-
toriom, podmiotom obsługującym systemy informatyczne. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 20 lat od czasu zaprzestania z korzystania z usług. 
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowa-

nia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania usług. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości ko-

rzystania z usług Administratora.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Ja, …………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka.

………………..……………………………………
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Zielony Dąbek” w Kleosinie
ul. Zambrowska 14, 16-001 Kleosin

tel. kom. 570 200 065
zielonydabek@fpe.edu.pl

www.fpe.edu.pl

mailto:fundacja_pe@wp.pl
mailto:iodo@rt-net.pl

