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Imię i Nazwisko Dziecka …………………………………………………………………………….. 
 

Informujemy Państwa, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEGAZ Marzena Rusiłowicz, jako organ prowadzący  

Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ROZWIŃ SKRZYDŁA z siedzibą w Białymstoku, przy  

ul. Upalna 36; Administrator prowadzi operacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych  osobowych, 

2) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 15-688 Białystok,  

ul. Upalna 36 lub drogą e-mailową pod adresem: poradniarozwinskrzydla@gmail.com 

3) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Grażyna Krysa, z którą można się skontaktować piszac 

na e-mail: ido@prs.edu.pl lub pisemnie na adres poczty tradycyjnej jw. 

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

oraz art. 6 ust. 1 lit. f  RODO*, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora.  

5) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań statutowych Poradni (w szczególności zadań 

związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wszelkiej innej pomocy znajdującej się w ofercie 

poradni, w zakresie właściwej organizacji procesu diagnostycznego, w tym wystawiania adekwatnych opinii oraz 

przeprowadzania działań terapeutycznych, realizacji szkoleń, warsztatów, terapii, konferencji, konsultacji, organizacji  

i współorganizacji targów, co mieści się w zakresie działalności gospodarczej  Administratora.  

6) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane podmiotom realizującym na zlecenie Administratora danych 

zadania związane z celami przetwarzania, w szczególności podmiotom uczestniczącym w procesie diagnostycznym lub 

podejmującym działania terapeutyczne na podstawie stosownych umów, z zastrzeżeniem zgodności przetwarzania  

z przepisami RODO. Dane mogą być również przekazywane do instytucji i organów publicznych upoważnionych do 

pozyskania tych danych z mocy obowiązujących przepisów prawa. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  przenoszenia 

danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym działaniom, w tym profilowaniu. 

10) Podanie danych jest dobrowolne, lecz  niezbędne do  realizacji  celu  przetwarzania tj: udzielenia  pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  i  innych  form  pomocy  znajdujących  się  w  ofercie  poradni oraz celów marketingowych, statystycznych 

i archiwalnych.  W przypadku niepodania danych lub zażądania zaprzestania przetwarzania danych, realizacja celu tj. 

udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form pomocy i nie będzie możliwe, ponieważ podanie 

danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

11) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów organizatora i będą przechowywane przez okres realizacji usług związanych z celami przetwarzania oraz po 

zaprzestaniu świadczenia w/w usług na okres wymagany stosownymi przepisami w celu zabezpieczenia zarówno roszczeń 

Administratora danych, jak i roszczeń wobec Administratora danych, m.in. w związku z przeprowadzaniem działań 

kontrolnych przez uprawnione prawem organy publiczne.  

*Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Art. 81 i 83; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; Kodeks Cywilny – Art. 23 i 24; Ustawa z dnia 19 

lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463) ; 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 (RODO) oraz 

art. 6 ust 1 pkt c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 pkt i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów 

medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, 

w szczególności tajemnicę zawodową - przepisy wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i stosowne wytyczne GIS, MZ, MEN). 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną, regulaminem placówki, procedurą bezpieczeństwa 
sanitarno-epidemiologicznego obowiązującą na terenie placówki i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów.  
 
 
 

   …………………………………………………………………………….…………………… 
   Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych PEGAZ Marzena Rusiłowicz, 

jako organ prowadzący  Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ROZWIŃ SKRZYDŁA  z siedzibą  

w Białymstoku, ul. Upalna 36 w celu realizacji działalności statutowej: diagnostyczno - terapeutycznej, edukacyjnej*, 

promocyjnej* archiwalnej  oraz  statystycznej w oparciu o niezbędność przetwarzania danych zgodnie z przepisami prawa 

oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3.  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 
     ………………………………………………….. 

     podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
Informacja o wprowadzeniu monitoringu 

 Informuję Państwa, że na terenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ROZWIŃ SKRZYDŁA  

w Białymstoku, przy ul. Upalna 36,  został wprowadzony monitoring z wykorzystaniem kamer przemysłowych Przedmiotowy 

monitoring obejmuje jedynie wizję. 

 Obraz zapisany w wyniku działania monitoringu ma na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, rodziców,  

opiekunów prawnych przebywających na terenie poradni, bezpieczeństwa pracy, pracowników  

i terapeutów oraz umożliwienie wykrywania zachowań niebezpiecznych, szkodzących pracownikom i podopiecznym poradni 

oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym lub narażających właściciela  na straty. Jednocześnie informuję,  iż obrazy  

z monitoringu nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. Do monitoringu ma dostęp jedynie Dyrektor Niepublicznej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ROZWIŃ SKRZYDŁA w Białymstoku. 

 

 

………………………………………………. 

         Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych oraz  wykorzystanie materiałów 

zawierających  wizerunek mojego dziecka w mediach oraz na stronie internetowej  i profilach internetowych zarządzanych 

przez Administratora danych zarejestrowanych podczas badań diagnostycznych oraz zajęć terapeutycznych, szkoleń, 

warsztatów, targów oraz innych wydarzeń, których organizatorem lub współorganizatorem jest PEGAZ Marzena Rusiłowicz, 

jako organ prowadzący Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ROZWIŃ SKRZYDŁA w Białymstoku w 

celach: diagnostycznych, terapeutycznych, edukacyjnych* oraz marketingowych*, uzasadnionych prawnym interesem 

administratora danych. 

    

 

      ………………………………………………….. 

        podpis rodzica / opiekuna prawny 

 

 

Zgoda na kontakt 

 

 Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, sms oraz e-mailowy, a także za pomocą innych środków przekazu w celu 

przesyłania mi drogą elektroniczną informacji dotyczących badań diagnostycznych i  zajęć terapeutycznych mojego dziecka 

oraz innej działalności placówki* na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wysyłanych przez 

PEGAZ Marzena Rusiłowicz, jako organ prowadzący Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ROZWIŃ 

SKRZYDŁA w Białymstoku*. 
 

 

      ………………………………………………….. 

        podpis rodzica / opiekuna prawny 

* Niepotrzebne skreślić 
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