
Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na badanie logopedyczne oraz udział dziecka 

w zajęciach terapii logopedycznej. 

 
Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę(y) na przeprowadzenie badań 

logopedycznych w zakresie rozwoju mowy dziecka oraz udział w zajęciach terapii 

logopedycznej w roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu Samorządowym nr 10 

w Białej Podlaskiej. (w przypadku zaistniałych potrzeb dziecka) 

 
…………………………………………….grupa…………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

………………………………………............. 

(podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna) 
 

*(niepotrzebne skreślić) 

 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietni a 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: RODO).  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białej Podlaskiej, ul. Nowa 20/24, 

21-500 Biała Podlaska, e-mail: przedszkole-10@o2.pl, tel: 83 341-64-66. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badania diagnozy logopedycznej dziecka oraz w razie 
konieczności realizowania terapii logopedycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 10 w Białej Podlaskiej na  podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności przepisów 
dotyczących archiwizacji dokumentów. 

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
5) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, jeżeli uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem podpisania deklaracji. Konsekwencją niepodania danych 
będzie niemożność realizacji deklaracji. 
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