
  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

w Stoku Lackim 

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce 

tel./fax (25)631-41-20, 631-41-21, 633-08-60 
 

                                                                                              Stok Lacki, dnia……………………… 

…………………………………………………… 
      /nazwisko i imię rodziców-prawnych opiekunów/ 

 

…………………………………………………… 
          /adres zamieszkania/ 

 

PESEL DZIECKA  
Zgłaszane trudności…………………………………………………………………………………. 

Wniosek o przeprowadzenie badań/konsultacji…………………………………………………... 
 /rodzaj działania Poradni/ 

opinii dotyczącej mojego dziecka przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 

w Stoku Lackim 
 

………………………………………………………………………………………………………... 
/nazwisko i imię dziecka/ 

 

………………………………………………………………………………………………………... 
/data i miejsce urodzenia dziecka/ 

 

 

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

/nazwa i adres szkoły, przedszkola, placówki oraz oznaczenie klasy lub oddziału/ 

 

- Proszę o przesłanie opinii pocztą do domu/szkoły* 

- Opinię odbiorę osobiście*/ 
 

 

OŚWIADCZENIE O PEŁNEJ WŁADZY RODZICIELSKIEJ W SPRAWIE EDUKACJI 

 

Oświadczam, że nie jestem pozbawiony/a władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy 

rodzicielskiej : 

 

............................................................................................................................................................... 
/imię i nazwisko dziecka/ 

oraz, że nie ma przeszkód prawnych, abym występował/a w sprawie dziecka. 

 

............................................................................................................................................................... 
/czytelny podpis/ 

Po zajęciach diagnostycznych/konsultacjach* prowadzonych w Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim dziecko będzie odbierane przeze mnie osobiście lub przez osoby 

upoważnione 

 

1………………………………………………………………………………………………………. 

 

2………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
*/ niepotrzebne skreślić/ 

 

…..………………………………................. 

                                                                                          /podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ 



 
 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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) – dalej RODO - 

informujemy, że:  

 

I. Administratorem danych osobowych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Stoku Lackim jest Dyrektor, adres: ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce, adres e-mail: 

poradnia@powiatsiedlecki.pl  , tel. 25 633 08 60. 

II. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane 

dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz 

z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 można 

skontaktować się pisząc na adres e-mail: poradnia_iod@powiatsiedlecki.pl lub adres siedziby 

wskazany w pkt. I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania  

Dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu wydawania opinii 

i orzeczeń, informacji i zaświadczeń poprzedzonych badaniami psychologiczno – pedagogiczno 

- logopedycznymi dzieci badanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

IV. Odbiorcy danych  

Dane osobowe podane w powyższym formularzu mogą zostać ujawnione podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, wspomagającym funkcjonowanie 

systemów informatycznych. 

V. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane przez okres 

niezbędny do diagnozowania dzieci/młodzieży, a następnie przez 50 lat zgodnie 

z obowiązującą w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim 

Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:  

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:  

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;  

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;  

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO;  

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana 

do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 

 

mailto:poradnia@powiatsiedlecki.pl
mailto:poradnia_iod@powiatsiedlecki.pl

