
 

 

                       Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna      Kraków, …………… 
"                     "Krakowski Ośrodek Terapii" 
                       31-148 Kraków, ul. Helclów 23A, tel. 12 422 18 58 
                       e-mail: kot.krakow@poczta.onet.pl, www.kot.krakow.pl 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY / PLACÓWKI 

DO WSPÓŁPRACY Z SPPPKOT W RAMACH WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKOŁY  

W ROKU SZKOLNYM …………………. 

 

 

Nazwa i adres szkoły / 

przedszkola / placówki 

 

 

 

Imię i nazwisko 

dyrektora 

 

 

 

Telefon: 

 

 

Mail: 

 

 
 

1. Proszę zaznaczyć w jakim zakresie oczekują Państwo wsparcia: 
 

� Procesowe, całościowe wspomaganie ze wsparciem pracownika poradni  
� Wsparcie na wybranym etapie lub etapach procesu rozwoju placówki / wsparcie 

programowe 
 

2. Jeśli wybraliście Państwo wsparcie na wybranym etapie lub etapach procesu rozwoju 
placówki / wsparcie programowe, proszę zaznaczyć jakiego etapu ma ono dotyczyć: 

 
� Diagnoza potrzeb placówki 
� Określenie form wsparcia (w tym szkolenia) 
� Wdrażanie działań 
� Monitoring i ewaluacja prowadzonych działań 
� Pogłębiona diagnoza problemu i wsparcie w jego rozwiązaniu 

 
 

 



 

 

 
Kartę zgłoszenia proszę przesłać w formie elektronicznej skanem na adres mailowy kot.krakow@poczta.onet.pl z dopiskiem 

„WSPOMAGANIE PROCESOWE SZKÓŁ I PLACÓWEK” 
                       Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna       
"                     "Krakowski Ośrodek Terapii" 
                       31-148 Kraków, ul. Helclów 23A, tel. 12 422 18 58 
                       e-mail: kot.krakow@poczta.onet.pl, www.kot.krakow.pl 

 
 
 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH 
 OSOBOWYCH 

 
 
 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w szkoleniach jest 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „KOT” z siedzibą przy ul. Helclów 23A, 
31-148 w Krakowie i są one podawane w celu przeprowadzenia szkolenia. 
 
 
 
Kraków, ................................ r.                 ….......................................................................... 

 
                                                                                  (Czytelny podpis) 

 
 
 

 
Informujemy, że: 
 

1. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej 
wycofaniem. 

2. Ma Pani/Pan do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Odbiorcą danych osobowych jest: Organ 
prowadzący. 

4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w szkoleniu oraz uzyskania 

zaświadczenia. 
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych. 
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. 

 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych :Marlena Dyrek– e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl 

 


