
 

 

 

 

………………………………………………………………………………….. Siedlce, dnia ………………………….. 
Dane wnioskodawcy(Rodzica/Opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia) 

 

………………………………………………………………………………….. 
adres i telefon 

 

 

ZGODA NA BADANIE/KONSULTACJĘ/TERAPIĘ* 

Wyrażam zgodę na badanie/konsultację/terapię ………………………………………………………………. 
rodzaj działania Poradni 

 

mojego dziecka/wychowanka/własną …………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko dziecka 

PESEL 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
przedszkole/szkoła/placówka/klasa 

 

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach. …………………………………………………….. 
czytelny podpis 

 
 

OŚWIADCZENIE O PEŁNEJ WŁADZY RODZICIELSKIEJ 

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/terapeutycznych* prowadzonych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Siedlcach dziecko będzie odbierane przeze mnie osobiście lub przez osoby upoważnione: 

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

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

3.  ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
*Właściwe podkreślić 

…………………………………………………….. 
czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

           

 

http://poradnia.siedlce.pl/


 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia badań/konsultacji/terapii mojego 

dziecka, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1). 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii mojego 

dziecka zawartych  dla celów związanych z przeprowadzeniem badań/konsultacji/terapii mojego dziecka, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1). 

 

Zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na 

adres korespondencyjny lub adres e-mail Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach, co nie będzie 

miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanych przed cofnięciem zgody. 

 

**niepotrzebne skreślić 

…………………………………………………….. 
                                                                                                                          czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawne 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

1) Administratorem danych osobowych jest Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach 

reprezentowana przez dyrektora, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: 

inspektor.rodo@naticom.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO) w celu przeprowadzenia badań/konsultacji/terapii w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Siedlcach. 

4) Odbiorcą danych osobowych będą osoby zatrudnione w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Siedlcach oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5) Dane osobowe będą przechowywane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla 

jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności 

przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych.   

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 

badań/konsultacji/terapii dziecka. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

http://poradnia.siedlce.pl/

