KWESTIONARIUSZ
DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko ………………………..…..……………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia ……………………………….................................... pesel ...........................................
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Diagnoza (pełna nazwa): ……….……………………………………………………………………………………………………………
Poziom funkcjonowania wg GMFCS: ………………………………………………

1. Choroby współistniejące: TAK / NIE Jeżeli tak, proszę podać jakie ……………………………………………..
……………….............………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Leki przyjmowane na stałe: TAK / NIE Jeżeli tak, proszę podać jakie ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy dziecko nosi okulary: TAK / NIE
4. Czy dziecko nosi aparat słuchowy: TAK / NIE
5. Czy dziecko jest/było leczone kardiologicznie: TAK / NIE Jeżeli tak, proszę podać powód oraz
datę ………………………………………………………………………………………………….…………………………………..........
6. Czy był przeprowadzony u dziecka zabieg chirurgiczny: TAK / NIE Jeżeli tak, proszę podać jaki/e
oraz datę) ..……………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Czy występuje u dziecka stopień upośledzenia: TAK / NIE Jeżeli tak, proszę podkreślić, który
z poziomów:
a) lekkie
b) umiarkowane
c) znaczne
8. Czy dziecko poddawane jest stałej rehabilitacji: TAK / NIE Jeżeli tak, proszę podać:
 Rodzaj terapii ……………………………………………………………………………………………………………………
 Częstotliwość terapii …...........…………………………………………………………………………...................
 Miejsce terapii .....……………………………………………………………………………………………………………..
 Fizjoterapeuta prowadzący ……………………………………………………………………………………………….
9. Czy dziecko współpracuje (rozumie i wykonuje polecenia) podczas zajęć indywidualnych
z fizjoterapeutą: TAK / NIE
10. Czy dziecko nosi ortezy na kończyny dolne: TAK / NIE Jeżeli tak, proszę podać jaki rodzaj
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Czy dziecko nosi ortezy na kończyny górne: TAK / NIE Jeżeli tak, proszę podać jaki rodzaj
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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12. Czy dziecko korzysta z innego niż ortezy zabezpieczenia ortopedycznego: TAK / NIE Jeżeli tak,
proszę podać nazwę ……………………………………………………………………………………………………………………..

DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i nazwisko ………….…………………………………………………………………………… pesel ….………………………….….
Adres zamieszkania ……...……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail …………………………………………………………….. Nr telefonu …………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz
danych osobowych dziecka - którego jestem przedstawicielem ustawowym - wskazanych w treści
Kwestionariusza oraz treści wiadomości, w tym danych osobowych dotyczących stanu zdrowia dziecka
przez Fundację Chcieć to Spróbować z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: "Fundacją") w celu
udzielenia odpowiedzi na moją wiadomość oraz kwalifikacji i udziału dziecka w projektach
organizowanych przez Fundację.
Wiem, że w dowolnym momencie mogę cofnąć wyrażoną zgodę.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Data

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………………

……………………………………………………………………

Fundacja podejmuje działania w ramach bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Biorąc pod
uwagę powyższe Fundacja informuje, że Fundacja jest administratorem Państwa danych osobowych
i danych osobowych Państwa dzieci.
Jeżeli będą Państwo chcieli dowiedzieć się jakichkolwiek informacji o przetwarzaniu danych osobowych
przez Fundację, zachęcam do kontaktu:
 w sposób tradycyjny na adres: Fundacja Chcieć to Spróbować z siedzibą w Warszawie
ul. Wolfkego 9/14, 01-494 Warszawa lub
 drogą elektroniczną na adres: fundacja@chciectosprobowac.org.
Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz
kwalifikacji i udziału dziecka w projektach organizowanych przez Fundację. Podstawą prawną
przetwarzania w ten sposób danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda, o której mowa
w art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Fundacja może ujawnić Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci podmiotom
świadczącym usługi rehabilitacyjne, psychologiczne, instruktorskie, informatyczne lub prawne,
księgowe, pocztowe, kurierskie oraz druku.
Fundacja nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich czy do organizacji
międzynarodowych.

1

Rozporządzenie 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)z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
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Fundacja będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w terminie roku od dnia zakończenia kontaktu
z Fundacją lub krócej, jeżeli cofną Państwo wyrażoną zgodę lub złożą Państwo wniosek o usunięcie
danych osobowych.
Fundacja informuje, że mają Państwo następujące prawa:
 prawie do żądania dostępu do danych osobowych;
 prawo do sprostowania danych osobowych,
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych;
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres:
fundacja@chciectosprobowac.org.; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
które to prawa mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie wniosku na wyżej wskazane dane
kontaktowe.
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest warunkiem umownym czy ustawowym. Jednak brak
podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na Państwa
wiadomość.
Fundacja nie korzysta z automatycznych systemów, które przetwarzają dane osobowe lub które na
podstawie danych osobowych budują profile osoby czy analizują takie profile. Żadne działanie
w Fundacji nie odbywa się z wyłączeniem czynnika ludzkiego. O wszystkich działaniach skierowanych
do Państwa czy do Państwa dzieci decyduje człowiek, Zarząd Fundacji. W związku z tym nie będą
Państwo podlegali decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa lub Państwa dzieci skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na Państwa lub na Państwa dzieci wpływa.
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