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TELEFON KONTAKTOWY DO RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA: ........................................   

 

 
Zgoda  

rodziców/prawnych opiekunów dziecka 6-letniego na przesiewowe badanie widzenia  
 

 
Wyrażam zgodę na udział dziecka………………………………………………………………………………, 

w bezpłatnym przesiewowym badaniu widzenia.  

Celem badania jest, m.in.:  wstępna ocena procesu widzenia w zakresie wybranych 

parametrów widzenia, tj. motoryki oczu, konwergencji, akomodacji za pomocą narzędzia 

stworzonego przez ONYA (Karty badania wybranych parametrów wzrokowych), a w przypadku 

nieprawidłowości w procesie widzenia wskazanie działań w kierunku dalszej pogłębionej 

diagnostyki (konsultacje specjalistyczne: okulista, optometrysta, ortoptysta) celem uzyskania 

pełnej diagnozy wzrokowej czy podjęcia działań terapeutycznych; 

Badanie zostanie prowadzone na terenie i w godzinach pracy palcówki.  

Badanie przeprowadzi Renata Paździo – pracownik merytoryczny poradni, nauczyciel-
pedagog; specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, Trener Treningu Widzenia, posiadający 
liczne szkolenia w zakresie procesu widzenia, m.in.:  uprawnienia do wykonywania badań 
przesiewowych widzenia Kartą badania wybranych parametrów wzrokowych. 

Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia badania jest zgoda rodziców. 

 

Słupsk, dnia....................................                                                          ……………………………………………………………………                                                                            
czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

Celem analizy środowiska rodzinnego dziecka proszę o wypełnienia przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka 
Kwestionariusza wywiadu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka 6-letniego ONYA (kwestionariusza 
stanowi Załącznik do zgody). 

 

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z OŚWIADCZENIEM - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH. 

 

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

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