
Proszę o przeprowadzenie badania postawy ciała i stóp: 
 
Imię i nazwisko ucznia 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Rok urodzenia      ……………………………………………………………………………… 
 
 
 
Telefon lub e-mail rodziców (nieobowiązkowo) ……………………………………….. 
 
Zobowiązuję się pokryć koszt badania 45,00 złotych. 
 
Data i czytelny podpis 
 
 
 
……………………………………………… 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: 

1. Administratorem danych osobowych jest Selva Plant Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 16/63, 85-320 Bydgoszcz. 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem badania postawy ciała 

i stóp jest: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze); 
b) art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej); 
c) art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny 

pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub 
zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub 
zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie 
z umową z pracownikiem służby zdrowia). 

3. Podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko ucznia oraz rok urodzenia jest konieczne do 
przeprowadzenia badania. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail rodzica jest opcjonalne – podanie 
tych danych oznacza zgodę na przetwarzanie tych kategorii danych – podstawą prawną dla takiego 
przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia badania postawy ciała i stóp 
dziecka. Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie uprawnionym na mocy przepisów prawa odbiorcom 
danych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji 
medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu. 

6. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do cofnięcia udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym 

podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów 
informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pana/Pani temat i jednocześnie samodzielnie, 
automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pana/Pani skutki prawne lub 
w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływać. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 


