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KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI 
DZIECKA 6-LETNIEGO1 

 
Data: …………………………………………………. 
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………………………… 
Placówka: przedszkole / szkoła podstawowa*:  
 

1. Czy dziecko ma rodzeństwo (zaznacz): □ nie, □ tak 
 

2. Czy ktoś w rodzinie ma/przebył chorobę oczu lub ma wadę wzroku: 
 

□ nie, □ tak:        
□ matka, □ ojciec, □ rodzeństwo, □ babcia, □ dziadek   

 
3. Czy dziecko ma wadę wzroku □ nie, □ tak (zaznacz jaką): 

 dalekowzroczność; 

 krótkowzroczność; 

 astygmatyzm. 
 

4. Czy dziecko ma wadę mowy/wymowy (zaznacz): □ nie, □ tak, □ nie wiem 
 

5. Czy u dziecka występują inne schorzenia (zaznacz): □ nie, □ tak   
 

6. Matka /opiekun prawny*: 
 

Wykształcenie: 
□ podstawowe, □ gimnazjalne, 
 
□ zasadnicze zawodowe, □ średnie, 
 
□ wyższe 

Wiek:  
 
…………….…………………. 

Zamieszkanie: 
 

□ miasto,  
 
□ wieś 

 
7. Ojciec /opiekun prawny* 

 
Wykształcenie: 
□ podstawowe, □ gimnazjalne, 
 
□ zasadnicze zawodowe, □ średnie, 
 
□ wyższe 

Wiek:  
 
…………….…………………. 

Zamieszkanie: 
 

□ miasto,  
 
□ wieś 

 
8. Wspólne zamieszkiwanie gospodarstwa domowego**:  

□ tak, □ nie, □ nie chcę podawać tej informacji 
 

*niepotrzebne skreślić/**informacja dobrowolna 
 

 
1 Cel wywiadu: pozyskanie informacji na temat dziecka/rodziny w ramach wdrożenia projektu badawczo-diagnostycznego Spojrzeć Inaczej© 
ONYA 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
Niniejszym oświadczam, że:  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (4.5.2016L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) i wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (DZ.U.2018.1000) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców oraz danych osobowych pozostałych osób pozostających 
we wspólnym gospodarstwie domowym przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, 
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.   
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowany o tym, że:  

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz danych osobowych pozostałych członków 
Pana/Pani rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym jest Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Narutowicza 9, tel. 598456020, e-mail: 
ppp.slupsk1@poczta.onet.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 
możliwy jest pod numerem tel. 598456020.  

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 
6 ust.1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych wyłącznie 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 2016r., Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. i przepisach 
wydanych na ich podstawie.  

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsk, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum 
w Słupsku.  

5. Ma Pan(i) prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

7. Posiadanie danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku jest wymogiem 
ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.    

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowany o tym, że: 
ONYA w ramach podpisania umowy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku 

na czas wdrożenia projektu, pt. Spojrzeć Inaczej© uzyskuje uprawnienia do (zgodnie z Umową współpracy §3. 
Zakres obowiązków i uprawnień): 

1. ONYA ma prawo do wykorzystania, analizy, interpretacji, publikowania i udostępniania uzyskanych 
wyników badania przesiewowego widzenia bez przekazywania jakichkolwiek danych wrażliwych (imię i 
nazwisko dziecka). 

2. Dane wrażliwe (imię i nazwisko dziecka) wskazane w narzędziu diagnostycznym, tj. Kart badania 
wybranych parametrów wzrokowych, Kwestionariuszu wywiadu z rodzicami/prawnymi opiekunami 
dziecka 6-letniego, Raporcie z wdrożenia badania zostaną przekazana ONYA tylko w celu analizy, 
interpretacji wyników badań.  

- ONYA na czas trwania projektu staje się również Administratorem danych osobowych. Dane osobowe 
przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji projektu, tj. rok szkolny 2022/2023r 
(z możliwością wydłużenia, co zostanie zapisane aneksem do umowy).  

- Rodzice/prawni opiekunowie zostaną poinformowani o Administratorze danych osobowych, 
tj PARAMID 3D Tomasz Wójcik z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Wąwozowa 25 lok. 29, NIP 
6611464298, REGON 383320162, zwanym dalej „ONYA”, reprezentowaną przez Małgorzatę Wójcik – 
Dyrektora ds. Rozwoju. 

- Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Rodzicom/prawnym opiekunom 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

 
…………………………………………………………………………………  
czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna dziecka 
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