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                    Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w  Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 
RODO) na podstawie art. 13 RODO informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno,  e-mail: mppp-
krosno@wp.pl  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Rafał Żelazo, email: iod_mppp@wp.pl 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających  z Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako realizacja obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.  wyrażonej zgody 
osoby, której dane dotyczą.  

4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
a) dostępu do danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO 
b) sprostowania danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO 
c) usunięcia danych osobowych - na podstawie art. 17 RODO 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na podstawie art. 18 RODO 
e) prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 RODO 
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych. 

8. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 

9. Konieczność podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Niepodanie 
danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa będzie skutkować 
pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 
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