Olsztyn, dnia ……………………………..
……………………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy

…………….. ……………………
Kod pocztowy

miejscowość

……………………………………….
Ulica/nr domu/mieszkania

………………………………………………………………………………..
Nr telefonu, adres e-mail

Wniosek o objęcie dziecka wsparciem wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–
opiekuńczego w ramach rządowego programu „Za Życiem”
Proszę o objęcie wsparciem ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w
SOSW im.K.Makuszyńskiego w Olsztynie
syna/córki………………………………………………………………………………………
urodz. ………………………………… PESEL ………………………………………………
Do wniosku załączam:*
a) wypełniony KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z RODZICAMI,
b) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju / orzeczenie o niepełnosprawności,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
c) zaświadczenie lekarskie o zagrożeniu niepełnosprawnością,
d) diagnozę psychologiczną, jeżeli dziecko taką posiada,
e) dokumentację medyczną,
f) inne (jakie)…………………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a:
1. Zostałem poinformowany/a, że zadanie: jest finansowane ze środków budżetu państwa w
ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Priorytet II zadanie 2.4.
2. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Programie i
zobowiązuję się do ich przestrzegania.
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych
zbieranych na potrzeby rekrutacji, realizacji, sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji
zadania przez organizatorów przedsięwzięcia.
4. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na publikację wizerunku mojego dziecka na materiałach
umieszczanych w siedzibie ośrodka oraz na stronie internetowej.
…………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna
_________________________________
* Właściwe podkreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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,
dalej jako RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie.
2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na
adres al. M.J. Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub
mailowo na adres: sosw_olsztyn@ poczta.onet.pl
3. Dane osobowe przekazywane przez Państwa będą przetwarzane w celu związanym z realizacją
Rządowego Programu „Za Życiem” dotyczącym koordynacji, poradnictwa i kompleksowego
wielospecjalistycznego wparcia dzieciom niepełnosprawnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne)
abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności
następującym odbiorcom:
- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom i
osobom którym zlecane będą realizacje specjalistycznych usług w zakresie programu, którzy muszą
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
- osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie w oparciu o przepisy prawa.
5. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa
wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów
przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Mają Państwo: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ust. 3 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
…………………………………

…………………………………
Podpis rodzica/opiekuna

Miejscowość, data

