Gdańsk, dn..……………

PESEL dziecka:

Wniosek do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 w Gdańsku
o przeprowadzenie specjalistycznych badań dziecka
Proszę o przeprowadzenie badań specjalistycznych syna/córki
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………..…….
Szkoła, klasa…………………………………………………………………………………….
Adres domowy …………………………………. Nr telefonu………………………………….
Powód zgłoszenia………………………………………………………………………………..
…………………………………………..………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………..…………….
Czy dziecko było badane w poradni? Jeżeli tak , to kiedy?..........................................................
Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia dziecka (m.in. wzrok, słuch)uzdolnienia,
zainteresowania, inne)
……………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………….……………..
Do wniosku dołączam inną dokumentację, w tym:
- opinię wychowawcy klasy/nauczyciela polonisty

TAK

NIE

- wyniki obserwacji, badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych lub innych wykonanych
poza PP-P -3,
………......…………………………………................................................................................................
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie
badań lekarskich,(jakie)
……………………………………………………………………..……………………………………........................

-inne (jakie) ………………………….…………………………….................……………………………………..… .
Wyrażam zgodę na rozmowę na temat mojego dziecka z nauczycielami w szkole, obserwację ucznia w
klasie (jeżeli to będzie niezbędne)
TAK
NIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 3 w
Gdańsku danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. ( Dz. U uel 119 z 04.05.2016.)

Zgodnie a art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
informuję, iż :
•

Administratorem Pan/i danych osobowych Pani dziecka/dzieci jest Poradnia Psychologiczna nr 3
w Gdańsku

•

Pisemny kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą tradycyjnej poczty na adres 80-858
Gdańsk, ul. Wałowa 21 lub elektroniczny przez e-mail poradnia@ppp3.org

•

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane do celów realizacji zadań statutowych poradni oraz
wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz 996) i
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2198)

•

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach
dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

•

Podane przez Panią/Pana nie będą udostępniane osobom/podmiotom trzecim, z wyłączeniem
organów do tego uprawnionych.

•

Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich poprawiania,
- usunięcia Pana/Pani danych osobowych, wycofania zgody, ograniczania ich przetwarzania, do
przenoszenia Pani/Pana danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszania przepisy o
ochronie danych osobowych.

*
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w
przypadku realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań wynikających z w/w przepisów,
tj. niemożność udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym przeprowadzenia diagnozy,
wydania opinii i orzeczeń.

..........................................................................................
(podpis rodzica, rodziców/prawnych opiekunów)/ pełnoletniego ucznia)

