
Centrum Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku

ul. gen. Franciszka Kleeberga 8, 15-691 Białystok, tel. 85 652 54 94/ 690 955 000

Białystok, dnia ……………………

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana (-ny) (imię i nazwisko) ……………………………...…………………..

(numer telefonu)…………………………………………. wyrażam zgodę na uczestnictwo

mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) ………………………………………………………..

urodzonego dnia (data urodzenia dziecka)……..………………w (miejsce urodzenia)………………………

zamieszkałego/zamieszkałą (adres zamieszkania)

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

w zajęciach rozwojowych/diagnostycznych/terapeutycznych

z udziałem…………………………………………………………………………………………

………………………………………….
(podpis opiekuna prawnego dziecka)

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniej/ego

(imię i nazwisko dziecka) …………………………………………………………………………………

wyrażam zgodę na udzielenie przez lekarza psychiatrę tut. Centrum Pomocy Dzieciom informacji o

stanie zdrowia oraz udzielanych małoletniemu świadczeniach zdrowotnych, terapeutom oraz innym

specjalistom CPD Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku w zakresie niezbędnym dla procesu

terapeutycznego i udzielenia pomocy interdyscyplinarnej.

W/w terapeuci i specjaliści są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i

danych, które uzyskali w trakcie realizacji pomocy małoletniemu.

……………………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)



Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1 Administratorem danych osobowych jest PSPiA KLANZA Oddział Białostocki (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok. Z Administratorem można
się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660
Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: bialystok@klanza.org.pl.

2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3 Dane osobowe Pani/Pana oraz dane dziecka są przetwarzane na podstawie 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).

4 Przetwarzanie danych osobowych dziecka odbywa się w związku z:
a zapewnieniem prawidłowego świadczenia usług związanych z udzielaniem pomocy

psychologicznej, terapeutycznej, prawnej, medycznej, socjalnej; wydawaniem dokumentów
związanych z badaniami, m.in.: opinii, wniosków, orzeczeń, zaświadczeń – art. 6 ust. 1 lit. b
oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji celu, a po
jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa;

b realizacji zadania publicznego – art.6 ust. 1 lit. e RODO- dane będą przechowywane przez 5 lat
od zakończenia zadania;

c rozliczenia i sprawozdawczości z realizacji zadania publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO –
dane będą przechowywane przez okres 5 lat od rozliczenia zadania;

d dochodzeniem i obroną roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane przez 3
lata.

5 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z:
a Zapewnieniem kontaktu z Panem/Panią we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem

przez Pana/Pani dziecko z usług Centrum Pomocy Dzieciom, w tym przekazywaniu informacji
o stanie zdrowia dziecka – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane będą przechowywane przez okres
korzystania przez Pana/Pani dziecko z usług Administratora,

b dochodzeniem i obroną roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane przez 3
lata.

6 Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7 Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
8 Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa

oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług
teleinformatycznych

9 Posiada Pan/ Pani prawo do:
a żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania;
b wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10 Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc korzystać z usług Centrum Pomocy Dzieciom.
11 Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ja, …………………………………………………………..………… zapoznałam/em się z informacją
o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka/podopiecznego

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

…………………………… .……………………………………………………..
Data podpis Rodzica / Opiekuna prawnego /

Osoby sprawującej pieczę zastępczą


