
WNIOSEK O SKIEROWANIE
DO SPE CJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAW CZF'GO

.dnia.,...........
(nliejscowość)

imię i nazwisko matki (opiekuna prarvnego)

imię i nazwisko ojca (opiekuna prarvnego)

adres rodziców (opiekunórv pralvnyclr)
rvraz z kodem pocZto§,ym

telefbn komórkor,w/email

Starosta Piaseczyński
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

\ryNIoSEK

Proszę o skierowanie .............. 
;;;iili;;;;i ;;;;i;l; il;;.. 

. ... lat .

urodzonej/ego ..........;;#;;;;;.;;;;;; ..... w . 
;;;j;;;il;;,; 

......,........

zamieszkałej/ego ..,........
dokładny adręs wraz z kodem pocztowych

do

Specj alnego Ośrodka Wycho\ila\ilczego

Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach

ul. Bolesława Chrobrego 80,05-502 Piaseczno

zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nr

wydanym w dniu .przęz Zespoł Orzekający Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w .............. 
.

Oświadcz^m, iż miejsce uzgodniłam/em z dyrekcją placówki.

podpis wnioskodawcy

W załączeniu : kseroko pia orzeczenia o potrzebie kształcenia specj alnego.

*ni 
e potrze bne s kre ś l ić



Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą

Od 25 nraja 2018 r. ma zastosowanie ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
20161679 zdnta27 krł,ietnia 20l6r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobo-
rłych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchyIenia dyrekĘwy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) w związku z czym Wydział Edukacj i i Rynku Pracy informuje, źe:
l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński Pan Ksawery Gut, adres siedziby: Staro-
stwo Powiatowe w Piasecznie. ul. Chyliczkowska l4,05-500 Piaseczno.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Michał Jęda, adres siedziby: Starostwo Powiatowe
w Piasecznie. ul. Chyliczkorł,ska l 4. 05-500 Piaseczno, tel. (22) 156-61-61. Email: ochronadanych(rdpiaseczno.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a) zapewnienie dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiedniej formy kształcenia,
uwzględniając rodzaj n iepełnosprawności,
b) współpraca w zakresie wymiany informacji z organami określonymi w ustawie
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz" U. z 2018 r. poz. 969) oraz organern powo-
łanymZarządzęniem nr l9 Ministra Edukacji Narodowej z dnia l0 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego
Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczrrej w
Warszawie w Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

4. Podstawa prawna przetwarzania:
a) ustawa z dnia 1 4 grudnia 201 6 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r, poz. l l 48),
b) ustawa z dnia 26 października l982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969),
c)rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia l l sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieźorłych ośrodków socjoterapii, specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychorł,aw-
czych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania (Dz. U, z2017 r. poz. l606),
d)rozporządzenie Ministra E,dukacji Narodowej zdnia7 września 2017 r. w sprawie orzeczęń iopinii wydawanych
przez zespoły orzekające dzińające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. I]. z 2017 r. poz.
l 7]j ).

5, Podane przezPaniąlPana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich przetwarzaniejest niezbędne do
zrealizowania celu lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

6. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż te uprawnione
ż mocy pra\ńla.

7. PanilParla dane będą przechowywane jedynie w czasie niezbędnym do ich pfzetwarzania oraz zgodnie
zRozporządzeniem Prezesa Ray Ministrów z dnia 18 s§cznia 20l l r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowch wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. z2011 r.nr 14. poz. 67 z późn. zm.).

8. lnformujemy, ze przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania oraz prawo do wniesienia splzeciwu wobec przetwatzanla.

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecniejest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osoborłych (PUODO).

l0. Podejmowanę przęz urząd decyzje nie powstają w procesie zautomatyzowanym.

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacj a o przetwarzaniu danych osobowych.

(data i podpis)


