
 

  KLAUZULA INFORMACYJNA 

               Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w  Wołominie, ul. Legionów 85 
 

Administrator danych osobowych: 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna z siedzibą w 
Wołominie ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin NIP: 1251562121 zwana dalej Administratorem Danych 
Osobowych.  
Inspektor Ochrony Danych 
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, należy skontaktować się poprzez adres email: pppwolomin@wp.pl, pisemnie na adres siedziby 
Administratora Danych Osobowych lub osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych  
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się: 

a) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a RODO – w celu uzyskania pomocy psychologicznej dla dziecka/ucznia 
lub osoby dorosłej, 

b) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
Danych Osobowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikających m.in. z 
takich przepisów jak: 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 roku poz. 996), 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (DZ. U z 2018 roku poz. 1900), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych (DZ. U z 2013 roku poz. 199 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii 
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicznych (Dz. U z 2017 roku poz. 1743) 

Odbiorcy danych osobowych: 
Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie miał Administrator Danych Osobowych oraz upoważnieni 
pracownicy. 
Pana/Pani dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) sądy, prokuratura, policja,   
b) szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, oraz inne placówki (np. PCPR, itp). 
c) dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych  w rozwiązania techniczne  oraz 

organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w 
szczególności firmom  pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych), 

d) dostawcom usług prawnych, 
e) innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): 
Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG).  
Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla zrealizowania poszczególnych obowiązków 
prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych 
Prawa osoby, której dane dotyczą: 
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych 
osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia), usunięcia, jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 
17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych  oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo 
do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a 
także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w 
jakim Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy 
skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt. Administrator Danych Osobowych. 
Może Pan/Pani również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,  00-193 
Warszawa 
Czy podanie danych jest obowiązkowe? 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania byłby brak 
możliwości skorzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
                                                                                                           
…………………………………………………..………………………….…… 

                 podpis: rodzica/opiekuna prawnego /pełnoletniego ucznia) 


