
 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA  

39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 30 

TEL.: 0-15 847 94 10; Fax 0-15 847 94 11; e-mail: poradniatbg@poczta.onet.pl 

www.poradnia.tarnobrzeg.pl 

 

Tarnobrzeg, dnia………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
(imiona, nazwiska rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia) 

 

 

…………………………………….................................... 

 (adres zamieszkania) 

 

( telefon)……………………………………....... 

 

WNIOSEK  
o przyjęcie  

do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Tarnobrzegu 
 

Imię i nazwisko dziecka  ………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia   ………………………………………………………………………………………. 

PESEL  

Adres zamieszkania   …………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły   ……………………………………………………………………………… 

Klasa/oddział   …………………………………………………………………………………………………… 

 

Zgłaszany problem: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Przyjmuję do wiadomości, że za bezpieczeństwo niepełnoletniego dziecka, które samo przychodzi do poradni i wraca do domu 

odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018 r., poz. 1000.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. przetwarza powyższe 

dane osobowe realizując ustawowe (Rozporządzenie MEN z dnia 01-02-2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych Dz.U z 2013 r. poz.199 z póź. zm.) i statutowe 

cele Poradni, zapewniając im pełną ochronę przez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa 

wynikających z przepisów prawa.  

Inspektor ochrony danych osobowych : Przemysław Rękas, tel. 158181510, email: iodjo@um.tarnobrzeg.pl 

mailto:poradniatbg@poczta.onet.pl


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

Pouczenie 

Informacje i dostęp do danych osobowych 

1. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat po zakończeniu udzielenia pomocy. 

Po upływie tego czasu dane osobowe zostaną przekazane do zniszczenia 

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do powyższych danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

oraz przenoszenia danych, na pisemny wniosek osoby której dane dotyczą. 

5. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetrwania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem wynikającym z Rozporządzenia MEN z dnia  

01-02-2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U z 2013 r. 

poz.199 z póź. zm.) Nie podanie wymaganych danych osobowych skutkuje nie udzieleniem 

przez poradnię pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym w Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnobrzegu. 

 

 

 

  ………………………………… 
    (podpis wnioskodawcy) 

 


