
WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY 

NA TERENIE POWIATU PUCKIEGO 

 

    

 

 

……………………….………..     Puck, dnia  ………………. …….. roku 

imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna dziecka  

 

…………………………….….. 

adres zamieszkania 

 

……………………………..…. 

tel. kontaktowy osoby składającej wniosek 

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Pucku 

 

WNIOSEK 

 

Proszę o objęcie pomocą specjalistyczną mojego syna/córki 

……………………………………. urodzonego/ej dnia …………….…  

w …………………..……..…………, (PESEL …………..…………………..), 

zamieszkałego/ej ………………………………..……………………………….. 

 

……………………………….. 

podpis wnioskodawcy 

Do wniosku załączam: 

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

____________________________________________________________________ 

Dziecko …………………………………………………………………………….. 

□ zostało 

□ nie zostało* z powodu …………………………………………………………… 

...................................................................................................................................... 

zakwalifikowane do wsparcia. 

 

       …………………………………………………. 

pieczęć i podpis Dyrektora SOSW  

* właściwe zaznaczyć 

 



 
 

 

Obowiązek informacyjny dla dziecka/ucznia/wychowanka/opiekuna prawnego 

Na podstawie art. 13 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 i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  
UL. ZAMKOWA 5, 84-100 PUCK 

Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych 

Mateusz Woźniak soswpuck.iod@gmail.com 

Cel przetwarzania Realizacja zadań Ośrodka 

Podstawą przetwarzania są Ustawa o systemie oświaty 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku  
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

Ustawa o systemie informacji oświatowej 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku  
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania 

Zgoda osoby, której dane dotyczą 

Odbiorcami danych osobowych są Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów 
prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych. 

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wizerunek upubliczniony 
może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia 
skargi do organu nadzorczego 

informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 
przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody) 

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub  
w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu 
internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż 
wynikające z przepisów prawa. 

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych 
spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły/przedszkola. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator 
nie profiluje danych osobowych. 

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 
Imię Nazwisko Data Podpis  

 
 

   

 

mailto:soswpuck.iod@gmail.com

