
KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Administrator powołał Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się:

Agnieszka Szołtysek
iod.pppdabrowa@grupaformat.pl

Pana/Pani dane oraz dane dziecka 
będą przetwarzane w celu:

Diagnozowania dzieci i młodzieży (w tym rejestracji na badania, 
przeprowadzenia badań i wydania opinii/orzeczenia),  udzielania dzieciom, 

młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i 

edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły bądź placówki.

Podstawą do przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz 
danych dziecka jest:

⦁ art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w 
celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym 
w celu   przeprowadzenia badań, sporządzenia opinii/orzeczenia, 
⦁ art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikających z przepisów 
wymienionych wyżej, w tym w związku z realizacją w/w celów oraz wykonania 
obowiązków prawnych nałożonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Informacja o przekazywaniu danych 
do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w 
przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji 

międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez 
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z 

terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. 

2020 poz. 164 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Ma Pana/Pani prawo do:

⦁ dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
⦁ ograniczenia przetwarzania swoich danych,
⦁ usunięcia danych oraz wycofania wyrażonej zgody,
⦁ wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane oraz 
dane dziecka są:

Pobrane dobrowolnie. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości 
skorzystania z usług Poradni.
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Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani 
profilowaniu.
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