
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 

………………………………..……………………………….. 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności: tak / nie 

Dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju: tak / nie  (jeśli tak to 

wskazane jest jej dołączenie do wniosku) 

Dziecko realizuje wczesne wspomaganie rozwoju (WWRD) w placówce  

 

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

(nazwa placówki) 

……………………………….. 
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 WOBEC UCZNIA, DZIECKA WYCHOWANKA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim 
sposobem, jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku 

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck 
- poprzez e-mail:  soswpuck@wp.pl 
- telefonicznie: 58 673 22 50 
 
Inspektor ochrony danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem 

ochrony danych na adres mailowy: soswpuck.iod@gmail.com 

Cel przetwarzania 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań Ośrodka w tym m.in. przeprowadzenie rekrutacji dzieci, uczniów 
wychowanków do szkoły. 

 

Podstawa przetwarzania danych 

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) 
w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. 
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

Obowiązek podania danych 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie w JRWA w zależności od klasyfikacji maksymalnie przez 50 lat od dnia 
zakończenia nauki (arkusze ocen), przez okres 5 lat (dzienniki lekcyjne), dane kandydatów nieprzyjętych do szkoły przez okres 
roku od zakończenia naboru.  

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych są: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie 
podpisanych umów.  

 

Prawa osób 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, niepodleganiu 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl). 

*Skrót RODO odnosi się do 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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