
……………………………………….. ……………………….  
(imiona i nazwiska rodziców) 

 
(data) 

 

……………………………………….. 
(adres zamieszkania) 

 
……………………………………….. 

(telefon do kontaktu) 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

 

Zgłaszam moje dziecko…………………………………………….PESEL…………………… 
(imię i nazwisko dziecka)  

ucznia ……………………………………………………………………………………... kl………….. 
(nazwa szkoły)  

na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych odbywającego się na terenie Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku. 
 

 

Powodem zgłoszenia są trudności w zakresie (proszę podkreślić właściwe, ewentualnie rozwinąć): 

 

- nawiązywania i podtrzymywania relacji rówieśniczych 

(………………………………………………………………………………………………………)  
- rozwiązywania konfliktów 

(……………………………………………………………………………………………………….)  
- funkcjonowania w grupie 

(……………………………………………………………………………………………………….)  
- dostosowania się do obowiązujących norm i zasad 

(……………………………………………………………………………………………………….)  
- trudności emocjonalne 

(……………………………………………………………………………………………………….)  
- trudności wychowawcze 

(……………………………………………………………………………………………………….)  
- nieśmiałość, wycofanie społeczne 
(………………………………………………………………………………………………………..)  
- inne, niewymienione wcześniej 

(………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………) 
 
 
 
 

…………………………………  
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
.........................................................  
podpis rodzica/opiekuna 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako RODO), informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nr 2 w Białymstoku z siedzibą ul. 
Mazowieckiej 35, 15-301 Białystok (dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod nr tel.  
(85) 742 34 34 lub e-mail: ppp2@um.bialystok.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: kontakt@odoonline.pl  
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Administratora w zakresie pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek w oparciu 
o właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych, rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły  
orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym w myśl 
art. 6 ust. 1 lit. e RODO i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze w myśl art. 6 ust. 
1 lit. c RODO. Administrator w ramach prowadzenia badań i diagnoz przetwarza dane osobowe szczególnej kategorii 
dla zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. h RODO.  

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, do którego zostały zebrane. Niepodanie lub podanie 
niepełnych danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celu.  

6. Administrator udostępni dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w ramach 

przysługującego mu uprawnienia bądź w związku z koniecznością spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego. 
 

7. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub 
ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich 
sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO, ograniczenia przetwarzania, w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO, wniesienia 
sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane 

dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie 

przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
 
 

 

Białystok, dn. ................................ 
 
 
 

 

…….........................................................................................................  
(czytelny podpis matki/ojca/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia) 

 

mailto:kontakt@odoonline.pl

