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АНКЕТА ІНТЕРВ'Ю З БАТЬКАМИ/ПРАВНИМИ ОПІКУНАМИ 

ДИТИНИ ШЕСТИРІЧНОЇ1 

 
дата: ………………………………….. 
Ім'я і призвище дитини: ………………………………………………………………. 
Об'єкт: дитячий сад / початкова школа*: ………………………………………………… 
 

1. Чи є у дитини брати і сестри (поставте галочку):      □ ні,   □ так 
 

2. Чи є хтось із членів родини з захворюванням очей або порушенням зору: 
 

□ ні, □ так:        
□ мати, □ батько, □ брати і сестри, □ бабуся, □ дідусь   

 

 

3. Чи є у дитини порушення зору  □ ні,   □ так   (позначте який): 
 

□  далекозорість 

□  короткозорість 

□  астигматизм 
 

4. Чи є у дитини порушення мовлення/вимови (позначте): □ ні,   □ так,  □ я не знаю 
 

5. Чи є у дитини якісь інші захворювання (відмітити) ):      □ ні,   □ так 

 

6. Мати/правний опікун*: 
 

освіта: 

□ початкова, 

□ загально cередня, 

□ професийно-технічна,  
□ вища 

вік:  

 
…………….…………………. 

місце проживання 
(в Україні): 

 
□ місто,  

 
□ село 

 

 

7. Батько/законний опікун*: 
 

освіта: 

□ початкова, 

□ загально cередня, 

□ професийно-технічна,  

□ вища 

вік:  

 
…………….…………………. 

місце проживання 
(в Україні): 

 
□ місто,  

 
□ село 

 

 

 
*непотрібне закреслити 

 

 
1 Мета інтерв'ю: отримати інформацію про дитину/сім'ю в рамках реалізації науково-діагностичного проекту Дивись інакше© ONYA 
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Згода на обробку персональних даних: 
Цим я заявляю, що: 

 
Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. про 
захист осіб щодо обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування 
Директиви 95/46/EC (4.5.2016L 119/38 Офіційний журнал Європейського Союзу PL) і вимог Закон про 
захист персональних даних (Вісник законів 2018.1000) я даю згоду на обробку персональних даних дитини 
та батьків, а також персональних даних інших осіб, які проживають разом, працівниками Психолого-
педагогічної клініки в Слупську в обсязі, необхідному для належного виконання обов’язків цього закладу у 
зв’язку з реалізацією його статутних цілей у сфері діяльності для дітей, а зокрема в межах тієї форми його 
діяльності, якою користуюся я або моя дитина, законним представником якої я є. 
 
Одночасно заявляю , що мене повідомили, про те, що: 
 

1. Адміністратором наших персональних даних та персональних даних інших членів нашої родини та 
осіб, які проживають у спільному домогосподарстві, є психолого-педагогічна клініка в Слупську, 76-
200 Слупськ, вул. Нарутовича 9,  тел. 59845602, електронна адреса: ppp.slupsk1@poczta.onet.pl 

2. Зв’язатися з інспектором із захисту персональних даних у Центрі психолого-педагогічної 
консультації у Слупську можна за номером телефону 598456020. 

3. Психолого-педагогічна клініка в Слупську збирає та обробляє персональні дані відповідно до ст. 6 
розділ 1 літ. в, ст. 9 сек. 2 літ. a загального положення, як зазначено вище, щодо захисту даних лише 
в обсязі, необхідному для належного виконання обов’язків цієї установи у зв’язку з реалізацією її 
статутних цілей у сфері діяльності для дітей, викладених у Законі – Закон про освіту з 14 грудня 
2016 року, Закон «Про систему освіти» від 7 вересня 1991 року. та видані на їх основі нормативні 
акти. 

4. Особисті дані зберігатимуться протягом періодів, зазначених у Єдиному переліку матеріальних 
справ у Психолого-педагогічній клініці в Слупську, затвердженому Державним архівом у Слупську. 

5. Ви маєте право: вимагати від адміністратора доступ до персональних даних, право на виправлення, 
видалення або обмеження обробки. 

6. Батьки/учні/ мають право подати скаргу до наглядового органу, тобто до голови Управління 
захисту даних. 

7. Володіння персональними даними Центром психолого-педагогічної консультації в Слупську є 
вимогою закону та є обов’язковим відповідно до положень закону про освіту, як зазначено вище. 

 
Одночасно заявляю , що мене повідомили, про те, що: 
 
ONYA в рамках підписання угоди про співпрацю з Психолого-педагогічним консультаційним центром у 
Слупську на час реалізації проекту під назвою Дивись інакше © отримує наступні права (відповідно до §3 
Угоди про співпрацю. Обсяг обов’язків і повноважень): 
 

1. ONYA має право використовувати, аналізувати, інтерпретувати, публікувати та ділитися отриманими 
результатами перевірки зору без надання будь-яких конфіденційних даних (ім’я та прізвище дитини). 
2. Конфіденційні дані (прізвище та ім’я дитини), зазначені в діагностичному засобі, тобто Карти огляду 
обраних візуальних параметрів, Анкета інтерв’ю з батьками/правними опікунами 6-річної дитини, Звіти по 
виконанню тестів буде надано ONYA лише з метою аналізу та інтерпретації результатів тесту. 
3.ONYA також стає Адміністратором персональних даних на час дії проекту. Персональні дані 
оброблятимуться протягом періоду, необхідного для реалізації проекту, тобто 2022/2023 навчального 
року (з можливістю продовження, яке буде включено в додаток до договору). 
4.Батькам/правним  опікунам буде повідомлено про адміністратора персональних даних, тобто PARAMID 
3D Tomasz Wójcik з зареєстрованим офісом у Варшаві (02-796), вул. Wąwozowa 25 кв. 29, NIP 6611464298, 
REGON 383320162, надалі іменується як «ONYA», в особі Małgorzata Wójcik – директора з розвитку. 
5.Батьки/правні опікуни мають право вимагати від адміністратора доступ до персональних даних, право 
виправлення, видалення або обмеження обробки. Батьки/правні опікуни мають право подати скаргу до 
наглядового органу, тобто до голови Управління захисту даних. 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

розбірливий підпис одного з батьків/правного опікуна  дитини 
 

mailto:ppp.slupsk1@poczta.onet.pl

