
 

Gdynia, dnia………………….. 

 

 

ul. Płk. Dąbka 207  81-155 Gdynia 

e-mail: sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl 

tel. (058) 625-35-02 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ranach programu „Za życiem” * 
Wypełniają rodzice/opiekunowie prawni 

 

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

Data urodzenia dziecka: ………………………………………………………………………... 

Miejsce urodzenia dziecka: ………………………………………………………………………... 

PESEL dziecka: ………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: …………,    ….………,    ………………………………,      .……... 

                                                             kod pocztowy,       poczta,                                   ulica                                    nr domu /                               

….                                                                                                                                                                               mieszkania  

Imiona i nazwisko gdy jest 

inne niż dziecka, rodziców / 

opiekunów prawnych: 

Matka:………………………………………………………………... 
 

Ojciec:………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………... 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach zorganizowanych w ramach realizacji rządowego 

programu „Za życiem” i finansowanych z budżetu państwa. 

 

Oświadczam, że posiadam pełnię władz rodzicielskich w stosunku do wyżej wymienionego dziecka. 

 

 

 

……………………………… 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 

 zgodnie z § 2 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13 lutego, poz. 199) oraz Uchwały Rady 

Ministrów nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 
 

 

 

Przyznana ilość zajęć tygodniowo dla dziecka: 

terapia psychologiczna …..   

terapia logopedyczna …….   

terapia pedagogiczna …….   

terapia SI …………………  zatwierdzam do realizacji w roku 2020 

terapia ręki ……………….   

TUS ………………………   

terapia widzenia ………….  ……………………………………….. 

Fizjoterapia ………………  (pieczątka i podpis) 

terapia ………...………….   

terapia ……………………   



ZGODA NA PRZETWARZANIE  DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 i wymogami ustawy o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2018. poz.1000) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we 

wniosku przez uprawnionych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni, w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią 

celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, a w szczególności w zakresie tej formy jej działalności, 

z której korzystam ja lub moje dziecko, którego jestem reprezentantem ustawowym. 

 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO w sprawie o ochronie danych, informuję: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 adres ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni, tel. (058) 625-35-02 i e-mail: 

sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl 

 

2.  Kontakt z Inspektorem danych osobowych e-mail: edu.iod@gdynia.pl  

 

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO art. 6 ust.1 lit. a, c, e, oraz art. 9 ust.2 lit. 

a, b. W zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku 

z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, określonych w 

Ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r., Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

r. i przepisach wydanych na ich podstawie. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych osobowych 

dziecka i rodziców/opiekunów mogą być również 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. Dane osobowe nie będą udostępnione 

osobom/podmiotom trzecim. 

 

5. 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. 

 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich/dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

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

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

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym również 

profilowaniu. 

 

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 

 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy 

udzielanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Gdyni. 

 

 

 

       …………………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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