
 
Klauzula informacyjna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu 

 
 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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 od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z 
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu. 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3 (nr. telefonu: 43 822 42 70, e-mail: 
porped@poczta.onet.pl. 

2. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu został wyznaczony Inspektor Ochrony 
danych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 43 822 42 70. 

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu może przetwarzać Pani/Pana dane 
osobowe w celu wywiązania    się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na 
mocy prawa. Przetwarzanie danych jest: wykonywane w celu realizacji statutowych zadań 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu 
kontaktu z wnioskodawcą. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 
przepisy prawa oświatowego. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe 
mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych tj. 
wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym na mocy odrębnych ustaw w zakresie 
niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań. 

6. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny dl realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres 
wskazany w przepisach o  archiwizacji tj. zgodnie z zasadami przyjętymi w jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do treści danych, 

 ograniczenia przetwarzania danych, 

 niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,  

 żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 
przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania). 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 
Sieradzu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.  

 
 
 
 
 

Oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości powyższe informacje. 

 
 
                                                                              ……………………………………………………………………………….. 
                                                                      (czytelny podpis przedstawiciela ustawowego /pełnoletniego ucznia)  


