
 
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

w roku szkolnym …………………….. 

Podstawa prawna:  

 Rozporządzenie MEN z dnia 01.02.2013 w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych  

 Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach placówkach  

 Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  

 Rozporządzenie 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 

Ustawa – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.  

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  

 

 

Szanowni Państwo 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”  

oferuje specjalistyczną opiekę; psychologa, pedagoga, logopedy, fizjoterapeuty. 

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.  

Realizacja pomocy na terenie przedszkola/żłobka (m.in.wstępna diagnoza, obserwacja, terapia, przekazywanie 

nauczycielom zaleceń do pracy z dzieckiem i inne formy udzielanej pomocy) wymaga Państwa zgody i podania 

danych dziecka. 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. 

Krakowski Ośrodek Kariery” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Popławskiego 17. 

2. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem - 

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 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. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Poradnię,  na podstawie 

Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016  

5. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie uzyskanych danych.    

6. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl. 

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………   

Pesel dziecka………………………………………………………………………………...………………… 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………...……………………. 

Nazwa i adres placówki do której uczęszcza dziecko:  

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

Nazwa / numer grupy: ……………………………………………………………………………………..... 

Wyrażam zgodę na  obserwację, wstępną diagnozę i terapię mojego dziecka na terenie przedszkola / żłobka.  

Wyrażam zgodę na przekazywanie  wychowawcom wskazówek do pracy z moim dzieckiem. 

 

 

 

Kraków dn. ………………………….                                           ….……………………….…………. 

                                                                                                       podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

mailto:inspektor1@mjo.krakow.pl

