
 

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

*podanie danych jest dobrowolne i stanowi zgodę na ich przetwarzanie w rozumieniu art.6 ust.1 lit. a) oraz art. 9 ust.2 lit. a) 
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 (Dz. Urz. UE L 119 s 1) - RODO 

 
Zgodnie z Art. 155. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: 
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, 
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 zakres systemu 
oświaty pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi 
przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 
psychofizycznym dziecka. 
 

1.  Imię dziecka   

2.  Nazwisko dziecka 
 

Istotne dane o stanie zdrowia Państwa dziecka, które mogą pomóc w zapewnieniu odpowiedniej opieki oraz zastosowaniu metod 
opiekuńczo-wychowawczych i odżywiania, mogą dotyczyć m.in. informacji o: 

3.  
Poradni, której opieką objęte jest Państwa dziecko (jeśli 
tak to proszę zaznaczyć X przy nazwie poradni): 

☐ kardiologiczna 

☐ neurologiczna 

☐ laryngologiczna 

☐ ortopedyczna 

☐ okulistyczna 

☐ zdrowia psychicznego 

☐ inna 

………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 

4.  

 
Chorobach przewlekłych, na które choruje  dziecko: 
 

 

5.  
Nazwach i dawkach leków, które dziecko przyjmuje na 
stałe:  

 

6.  Nazwach leków, na które dziecko jest uczulone: 
 
 

7.  
Innych danych o stanie zdrowia dziecka, które uważają 
Państwo za istotne i ważne 

 

Jednocześnie mając na uwadze dobro mojego dziecka zobowiązuję się do aktualizacji w/w danych w przypadku zmian stanu zdrowia 
dziecka lub sposobu jego leczenia. 
 

Dodatkowo informuję, iż: 

1.  
☐ Wyrażam zgodę* 

☐ Nie wyrażam zgody 

na objęcie mojego dziecka pomocą psychologiczno–pedagogiczną na czas nauki w 
Powiatowym Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279, zgodnie 
z arkuszem pomocy psychologiczno-pedagogicznej na dany rok szkolny 

2.  
☐ Wyrażam zgodę* 

☐ Nie wyrażam zgody 

na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim dziecku 

3.  
☐ Wyrażam zgodę* 

☐ Nie wyrażam zgody 
na kontakty dziecka z pielęgniarką w celu sprawdzenia czystości ciała dziecka 

4.  
☐ Wyrażam zgodę* 

☐ Nie wyrażam zgody 

na udzielenie pomocy przedmedycznej w razie choroby lub wypadku nie zagrażającego 
życiu dziecka 

 
…………………………………………………….. 

Data, czytelny podpis rodziców/opiekunów 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi 
sposobami, jest Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo, e-mail: 
pzks.sekretariat@pzks.edu.pl 

Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem 
ochrony danych na adres e-mail : inspektor.rodo@pzks.edu.pl 

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizowanie zadań statutowych placówki. 

Podstawa przetwarzania danych 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO podstawą przetwarzania są: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz. 60, 949, 1292 z późn.zm.) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, 949 z późń.zm.) 

• 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.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO podstawą przetwarzania są statuty: Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego  

w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 oraz szkół i placówek wchodzących w jego skład. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda. 

Okres przechowywania danych 
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty: System Informacji Oświatowej prowadzony przez Ministra Edukacji 
Narodowej, podmioty kontrolujące (tj. kuratorium oświaty, NIK), podmioty współpracujące z placówką w zakresie zdrowia fizycznego 
i psychicznego (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pielęgniarka szkolna).  

Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do 
usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania 
na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości 
przetwarzania danych. 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie przez Państwa 
innych danych jest dobrowolne. Przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka jest dobrowolne. 

https://poczta.home.pl/appsuite/
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

