KLAUZULA INFORMACYJNA
dla skladajacych wniosek do Zespołu Orzekającego w Miejskiej Poradnii Psychologiczno –
Pedagogicznej w Krośnie
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art.
13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych przez Miejską Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
w Krośnie (dalej: MPPP w Krośnie). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem
Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPPP w Krośnie reprezentowany
przez Dyrektora MPPP. Dane teleadresowe: Augusta Lewakowskiego 14, 38-400
Krosno, tel.: 13 432 05 19, e-mail: mppp-krosno@wp.pl.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w MPPP w Krośnie: Pan Rafał
Żelazo, adres email: rafalzelazo@gmail.com lub dane teleadresowe administratora
3. MPPP w Krośnie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu jest zapewnienia
prawidłowego
świadczenia
usług
związanych
z
udzielaniem
pomocy
psychologiczno–pedagogicznej, wydawaniem dokumentów związanych z badaniami
np. opinii, wniosków, orzeczeń, zaświadczeń; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i c
art. 9 ust. 2 lit. g RODO w szczególności w związku z § 3.1, § 3.2, § 5, § 6, § 7
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrzesnia 2017r. w sprawie
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz szeregu innych aktów prawnych
takich jak Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela i przepisach wydanych na ich podstawie m.in. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych w tym publicznych poradni
specjal istycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11
grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej , Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizow ania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31
sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych
gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania
niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. W przypadku
dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. aktów prawnych (np.
numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome
przekazanie nam tych danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania zgodnie z własciwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa
oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów z MPPP w Krośnie
w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do
przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom współpracującym z MPPP
w Krośnie na podstawie umów.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego
zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa:
15 lat w przypadku spraw, w których została udzielona pomoc psychologicznopedagogiczna, wydana opinia, informacja o wynikach badań lub zaświadczenia; 25

lat w przypadku spraw, w których zostało wydane orzeczenie albo opinia o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju.
7. W związku z przetwarzaniem przez MPPP w Krośnie, Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
z przepisów prawa):
 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres
korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak
możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio
z MPPP w Krośnie lub z naszym inspektorem ochrony danych.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MPPP w Krośnie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane przepisami prawa,
konieczne do realizacji celów, do jakich zostaną zebrane. Odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości wydania bądź odmowy wydania m.in.
orzeczenia, opinii. Podanie numeru telefonu, adresu poczty poczty elektronicznej jest
dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

