Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych dzieci, młodzieży i ich rodzin/opiekunów prawnych jest Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu reprezentowana przez Dyrektora. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim lub email:
info@poradnia-oswiecim.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Wiesław Kmak, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: iod@powiat.oswiecim.pl Z IOD należy się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących
przetwarzania danych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Oświęcimiu, zwłaszcza tych
dotyczących realizacji praw w zakresie dostępu do danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia
przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie. Do kompetencji IOD nie należy natomiast udzielanie
porad.
3. Będziemy przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]. Celem przetwarzania danych jest wydanie orzeczenia lub/i opinii
na podstawie przepisów:
1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni
specjalistycznych;
2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych.
Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane 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 m. in.:
1) upoważnionym pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (organ prowadzący),
2) upoważnionym pracownikom Kuratorium Oświaty w Krakowie (organ sprawujący nadzór
pedagogiczny),
3) upoważnionym pracownikom Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie,
4) na pisemne żądanie, przedstawicielom organów ścigania.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione dane osobowe, są podmioty uprawnione do
obsługi doręczeń. Głównie będą to podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zwłaszcza platforma e-PUAP. Dane mogą być również ujawnione podmiotom, z którymi
mamy zawarte umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w poradni systemów
informatycznych.
5. Dane osobowe będziemy przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane te zostały zebrane,
a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Każdy, którego dane osobowe przetwarzamy ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania danych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

