
 

 
Wnioskodawca: 

 

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

lub imię i nazwisko pełnoletniego ucznia 

 

........................................................... 
miejsce zamieszkania 

 

........................................................... 
nr telefonu* (dane nieobowiązkowe) 

 

 

…………….................................... 
miejscowość, data 

 

 

 
 

 

Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

w S i e d l c a c h 

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI 

 
 
………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka pesel 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………...…………… 
miejsce zamieszkania dziecka 

 

………………………………………………………………………………………………………...…………… 
nazwa i adres szkoły/placówki oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza 

 

 

………………………………………………………………………………………………………...…………… 
nazwa zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie 

 

 

UZASADNIENIE 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
W załączeniu: ................................................. 

podpis wnioskodawcy 

- dokumentacja medyczna 

- dokumentacja psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna 

- inna ………………………………………………………. 

- opinia ze szkoły/placówki 
 

Proszę / nie proszę o przekazanie kopii opinii do placówki, do której dziecko / pełnoletni uczeń uczęszcza. 

 

 

 

................................................. 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

           

 



 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

 

W związku z realizacją postanowień 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że: 

1) Administratorem danych jest 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 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych w zw. z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu wydania informacji 

przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach. Dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 

lit. a RODO. 

4) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz zapewniających bezpieczeństwo umów 

powierzenia przetwarzania danych. 

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. Dane kontaktowe będą przetwarzane do czasu 

cofnięcia zgody. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, 

prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/ Pana dotyczą oraz danych osobowych dziecka, nad 

którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W zakresie danych 

kontaktowych przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do wydania informacji przez Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną w Siedlcach. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, konsekwencją ich braku będzie brak możliwości szybkiego kontaktu 

z Panią/Panem. 

8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

oraz organizacji międzynarodowej. 
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