
 

 
……………………………………………………………….……………………….…..                  Lubin, dnia ..……………………………..……………………..………. 
       /imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych/ 
 
……………………………………………………………..…………………………….. 
     /adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych/ 
 
……………………………………………………………………..…………………….. 
                           /telefon, e-mail/      
 
…………………………………………………………………..……………………….. 

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADAŃ 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie 

 
 
syna/córki ……………………………………………................................………..…….ur. ……………………………… w ……………………………………………………..……... 
                                                 /imię i nazwisko dziecka/                                     /data urodzenia/  /miejsce urodzenia/    

 
zamieszkałego(łej) ..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………. 

        /adres zamieszkania dziecka/ 

 
 ……………………………………………………………………………………………………..…………….………………………………………     
                                               /nazwa i adres przedszkola/szkoły, grupa/klasa/                                                                      
 /PESEL dziecka/ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/z powodu/ 

  
Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym/osobą (podmiotem) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem* 

 
Czy dziecko było wcześniej badane w poradni psychologiczno-pedagogicznej?                      TAK*            NIE* 
 
Wyrażam zgodę na badania w poradni:       TAK*            NIE* 

 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po badaniu:   TAK*            NIE* 

 
 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o tym, że poradnia może zwrócić się do dyrektora  przedszkola, szkoły, 
placówki, do której uczęszcza moje dziecko, w celu uzyskania informacji o jego problemach dydaktycznych 
i wychowawczych. 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 7 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) tzw. RODO, w celu przeprowadzenia badań w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie oraz wydania opinii/informacji zgodnie ze wskazaniem we wniosku.  

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

 

Załączniki do wniosku: (wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, opinia nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub 
placówce.) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 
______________________________ 
* właściwe podkreślić 
 
 
 

           



KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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 (RODO), 
informujemy że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Lubinie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin, tel. 781 700 190, e-mail: 
poradnia@ppplubin.pl. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD), Panem Arkadiuszem Klubą: e-mail: iod@ppplubin.pl; tel.: 781 700 190. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
b) realizacji umowy; 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem 
przetwarzają dane osobowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 
obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie 
z obowiązującym prawem. 

9. Dane osobowe przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, przez okres 
przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
tel.  22 860 70 86. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym 
mowa w pkt 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie, o którym mowa w pkt 4b. 

12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. 

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z ww. informacją. 
 
Lubin, dn. ………………………………………………….   ………………………………………………………………………..…………..…………. 

         /podpis wnioskodawcy/ 


