
.............................................................
(miejscowość, data) 

 

ZGODA RODZICA 

 (prawnego opiekuna)  

na udzielanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 

 

Wyrażam / nie wyrażam zgodę(y) na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
mojemu dziecku: 

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

( nazwisko, imiona dziecka) 
 

 
na terenie Publicznego Przedszkola w  Nadarzynie w roku szkolnym 2020/2021r. przez 
psychologa pracującego w tej placówce. 

 

…………………………………………… 
(data, podpis rodzica/ opiekuna) 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż: 

 Administratorem danych zebranych w ramach świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej  jest Publiczne Przedszkole w  

Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie  przy ul.  Sitarskich  2  (dalej Przedszkole). 
 W Przedszkolu został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować, we wszystkich kwestiach 

związanych z Państwa danymi osobowymi przetwarzanymi przez Przedszkole, pod adresem inspektor@natamiko.pl 
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Podstawą przetwarzania danych 

dziecka, będzie ich niezbędność do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy, medycznej i zapewnienia opieki medycznej, a także 

Państwa dobrowolna zgoda, która może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na 

legalność przetwarzania danych przez Przedszkole przed jej wycofaniem. 
 Podane dane osobowe mogą być przekazane odbiorcom danych tj. podmioty wykonujące badanie  
 Dane dziecka będą przetwarzane co do zasady przez okres uczęszczania dziecka do Przedszkola, ewentualnie do czasu wycofania 

zgody na jego przetwarzanie. W zakresie przetwarzania danych w jakim obligują Przedszkole przepisy prawne, do czasu w nich 

wskazanego. 
 Mają Państwo zagwarantowaną możliwość dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych o ile są one przetwarzane przez Przedszkole w formie elektronicznej.  
 Jeśli uznają Państwo, że dane przetwarzane są przez Przedszkole w sposób niewłaściwy i Przedszkole narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udzielenia dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez 

Przedszkole. 



 
 


