
…………………………………….. 

                                                                                                          (miejscowość, data)  

Wniosek 

Do Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Rymanowie 

o przyjęcie dziecka do placówki 

 

I .DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię (imiona) i nazwisko ……………………………………………............. 

PESEL                  

 

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

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

Gmina …………………………………………………………………………. 

Adres szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka 

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

II .DANE OSOBOWE RODZICÓW 

Imię i nazwisko matki                                                 Imię i nazwisko ojca 

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

Adres zamieszkania                                                  Adres zamieszkania    

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

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

Miejsce pracy                                                           Miejsce pracy   

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

Telefon kontaktowy                                                   Telefon kontaktowy                                             

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

III .DANE OSOBOWE PRAWNEGO OPIEKUNA/ OSOBY SPRAWUJĄCEJ PIECZĘ 

ZASTĘPCZĄ  

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy …………………………….. 

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

                                                                                      Podpis prawnego opiekuna/ 

osoby sprawującej pieczę zastępczą 



 

Oświadczam, że*:  jestem rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem, 

prawnym opiekunem dziecka lub osobą sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem  

 

……………………………………………….. 

                                                                             podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

Zobowiązuję się do bezzwłocznego informowania Dyrektora placówki lub nauczyciela-

wychowawcy przydzielonego dziecku o: zmianach w sposobie leczenia dziecka, zgłaszania 

nieobecności na zajęciach w danym dniu do godziny 8.00 oraz usprawiedliwiania 

nieobecności pisemnie lub telefonicznie. 

 

……………………………………………….. 

                                                                             podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 

 

 
Na podstawie 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  (4.5.2016 L 

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                                 

irodziców/prawnych opiekunów/osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem oraz osób 

pozostałych we wspólnym gospodarstwie domowym, przez pracowników Ośrodka Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego PSONI Koło w Rymanowie, w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania obowiązków statutowych i ustawowych placówki, w tym diagnostycznych, 

dydaktycznych, terapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych.    

 

……….……………………………………………….. 

                                                           Data i podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 

 

 

* właściwe podkreślić 

 



 

Klauzula informacyjna dla rodziców wychowanków OREW 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz   

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Rymanowie,  tel: (13) 4356620,          

mail: zk.rymanow@psoni.org.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób                         

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie możliwy jest pod numerem tel. 

(13) 4356620 lub adresem e-mail: zk.rymanow@psoni.org.pl 

3. Dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka/wychowanka będą przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań 
w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 
grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 
września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 
z 2015r. poz. 618, z późn. zm.) w celu realizacji statutowych i ustawowych zadań 
dydaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, opiekuńczych,  wychowawczych i 
zdrowotnych  
w placówce. 

4. Odbiorcami Pana/Pani/wychowanka danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, takie jak: 
MEN, Starostwo Powiatowe, Kuratorium Oświaty, Narodowy Fundusz Zdrowia.  

5. Pana/Pani/ wychowanka dane osobowe przechowywane będą przez okresy ustalone            

w instrukcji kancelaryjnej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz  Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7.  Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 
na przepisy prawa oświatowego oraz przepisy regulujące działalność leczniczą. 

 

 

Podpis Administratora 

 

 

 

 


