ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka
………………………………………………………………………………….… klasa/grupa ………,
zawartych w (należy zaznaczyć „x”):
Orzeczeniu wydanym przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną o potrzebie:
 kształcenia specjalnego
 indywidualnego nauczania
 indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego


Orzeczeniu o niepełnosprawności

Opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną:
 w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub w szkole,
 w sprawie oceny rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego,
 o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego,
 w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia.
 w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się,
 w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 w sprawie spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
poza oddziałem przedszkolnym/obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 inna opinia lub zaświadczenie związane z kształceniem i wychowaniem dziecka.
o sygn. ………………………………………………………………………... z dnia …………………….
na potrzeby realizowania zawartych w niej zaleceń, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim.
….…………………………………………………
Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna
1. Administratorem danych osobowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail iod@zs1.nowydowrmaz.pl.
3. Dane osobowe ucznia w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, diagnozy zawartej w dokumencie wydanym przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c)
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 w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. w celu zapewnieniu opieki psychologiczno-pedagogicznej.
4. Opinie i orzeczenia będą przetwarzane przez okres nauki w szkole podstawowej, a po ukończeniu nauki przez czas określony w przepisach prawa.
Dane objęte są klauzulą tajemnicy zawodowej.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania.
6. Nie posiada Pani/Pan prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawa do przenoszenia danych, a także prawa do usunięcia
danych.
7. Posiada Pani/Pan Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane
przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe
mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia
przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679 (Vulcan Sp. z o.o. – Dziennik elektroniczny);
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

