
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku 

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk 

tel./fax: (59) 845 60 20 

www.ppp.slupsk.pl  e-mail ppp.slupsk1@poczta.onet.pl 

 

 

 

 

Психолого-педагогічний консультаційний центр 

в Слупську, вул. Нарутовіча 9 

 
 
КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН БАТЬКІВ/ПРАВНОГО ОПІКУНА  ДИТИНИ ………………………………. 
 

 
Згода 

батьків/правних  опікунів  6-річної дитини для перевірки зору 
Я даю згоду на участь моєї дитини …………………………………………………………………………………… 

 
у безкоштовному скринінговому тесті зору. 
 
Метою тесту є, серед іншого, початкова оцінка процесу зору з точки зору вибраних 

параметрів зору, тобто рухливості очей, конвергенції, акомодації за допомогою 

інструменту, створеного ONYA (Карти обстеження для вибраних параметрів зору), а також 

у випадку відхилення в процесі зору, показання дій у напрямку подальшої поглибленої 

діагностики (консультації спеціалістів: офтальмолога, оптометриста, ортоптиста) з метою 

отримання повної візуальної діагностики або проведення лікувальних заходів; 

Тести  проводитимуться на території та в робочий час закладу. 

Дослідження проводитиме Рената Пазьо – основний працівник консультаційного центру, 

вчитель-педагог; фахівець у сфері педагогічної терапії, Тренер Треновання  зору, має 

численні курси в області зору, в тому числі: повноваження на проведення скринінгових 

тестів зору з використанням Тест-карти для вибраних параметрів зору. 

Обов’язковою умовою для проведення дослідження є згода батьків. 

 

 

Слупськ, день …………………………. 
 

 

                                                   …………………………………………………………………………………………………..  
розбірливий підпис одного з батьків/правного опікуна  

 
З метою аналізу сімейного оточення дитини прошу батьків/правного опікуна дитини 
заповнити Анкету співбесіди з батьками/правним опікуном  дитини 6- річної ОNYA 
(анкета додається до згоди). 

 
 

ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЗАЯВОЮ – ЗГОДОЮ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. 
 

http://www.ppp.slupsk.pl/
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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. 

                                                   …………………………………………………………………………………………………..  
розбірливий підпис одного з батьків/правного опікуна     
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