OSOBOWYCH
lNFORMACJE O PRZETWARZAN|U DANYCH
_ pedagogiczna
pana danych osobowych jest publiczna poradnia _psychologiczno
wMyszkowie,którejsledzibaznajdujesięwMyszkowie,ul.PartyzantóW21,42'300Myszków,tel.343130367'

/

1,

Administratorem pani

2.
3.

e mail: ppppmysz@ interia,pl
poczta@krzysztofkranc,com
danych: Krzysztof Kranc, tel, 509947925, e,mail:
Dane kontaktowe inspektoia ochrony
- Peda8o8icżnej dzieciom
psycholo8iczno
pomocy
pani / pana dane osobowe prżetwarzane są w celu udzielenia

iuczniom.

danych osobowych:
PodstaWa prawna przetwarzania Pani / Pana
osobY, której dane doĘczą,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych

a)

b)przetwarzaniei",t"i",uęa""dowypełnieniaobowiązkuprawnegociążącegonaadministratorze,zgodnie
prawa:
z niźej wymienionymi przepisami

.
.

(,Prawo oŚwiatowe (Dz, U, z 2aL8 r,, poz, 996),
Ustawa z dnia 14 grudni a 2076

ustawazdnia7września7ggl,r,osvstemieoświaty(Dz,|J,z2O77r,,poz,ż798l,

.Ustawazdnia15kwietnia7011r.osystemieinformacjioświatowej(Dz.U.zŻo1-}r.,poz.ŻI59J,
.rozporządzenieMinistraEdukac,iiNarodowejzdniallutego2013r.Wsprawieszczegółowychzasad

działaniapublicznychporadnipsychologiczno.pedajogicznych,wtympublicznychporadni
poz, 199),
specjalistycznych (Dz, U, z7OI3 r,,

.roŻporŻądzenieMinistraEdukacjiNarodowejzdnia7wrześniaŻol-7r.wsprawieorzeczenloplnll
wydawanychprzezzespołyorzekającedziałającewpublicznychporadniachpsycho!ogiczno.

4.
5.

pedagogicznych (Dz, U, z żO17 r,, poz,774fJ,
stronę trzecią, nie są realizowane'
prawnje uzasadnione interesy realizowane przez administratora /
oświatowo _ wychowawcze, placóWki
placówki
szkoły,
przedszkola,
odbiorcy / kate8orie Jb,o..o* danych:
zawodowego, młodzieżowe ośrodki
i
doskonalenia
dokształcania
kształcenia urtu*l.rnugJip";rk,;.;8;, ośrodki
wYchowawcze,młodzieżoweośrodkisocjoterapii,specjalneośrodkiszkolno-wychowawcze,ośrodkirewalidacyjno
na podstawie przepisów prawa
_ wychowawcze,

n#;:r|l.,or

,

m

7.

oorr*,"

psychologicino _ pedagogiczne

iinne

uprawnione

pani / pana danych osobowych do państw trzecich, czY do or8anizacji
nie zamierza przekazywac

iędzynarodowych,

przejrzystości przetwarżania informUję, że:
Ponadto, dla Zapewnienia rzetelności i
niezbędny do realizącji ww, celu przetwarzanla,
pani / pana dane osobowe przechowlwane będą przez okres

I'j'przezokresminimum2olatliczącodostatniegodniarealizac'jiceluprzetwanania,,iakrównieźwokresie
odrębne przepisy prawa,
późnie.jszym, ,ieśli wymagać tego będą od administratora

8.MaPani/Panprawodożądaniaodadministratoradostępudoswoichdanychosobowychorazprawodoich
prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarżanj.a':? o::llj"__liT,:ł:""jl,ff#"::::'
przepisach
d.ł;, ; żakresie i na warunkach określonych w
przetwarzania, a taxue JrJo d-o przenoszenia

ii:t""li"§"

,

i"::ll"§ix}::,::".'r"rYj?ię

na podstawle zgody, to ma

Panil Pan prawo

do cofnięcia tej zgodY w dowolnym

momenciebezwpływunazgodnośćzprawemprzetwarzania,któregodokonanonapodstawiezgodyprzed'iej

cofnięciem.
do organu nadzorczego,
Ma Pini / Pan prawo do wniesienia skargi
osobowych:
danych
I1. Podanie Pani / Pana

10,

ai.iestwymogiemu*,*o*,**odniesieniudodanych,któreprzetwarzane5ąnapodstawieprawnejokreślonej
w pkt 3 |it-

b,

b) nie jest wymo8iem umownym / warunkiem "*":::.lT;:y
:LJ[,::,#n",ffiT-:,H-#l;#;,;;;;';;;;;;.ym,
przetwarzanych na podstawie zgoov Ęst
:,ffi

jest obowiązkowe, natomiast podanie danych

aoĘrllv|11

:JTjjfi :il
;:;"":§ilń,;ffi .p:li,"i"11:::?:y::::::::'.:i:flffi
in:T-ffi :§:,§§fi
aot,o*o*ą nie powoduje żadnych
ff:::il,#:J:r*::,":il§§ffi:#i";:ilffi;;;;ffi*-"i"nt
realizację ww, ceIu przetwarzania,

n

a jedynie może utrudniać
podejmowane w sposób 2automatyzowany,
Jec:łaeaotyczące Pani / Pana nie są

konsekwencji ,

Pani / Pana dane osobowe są profilowane,
w przepisach prawa
prowadzone jest wedłUg zasad (kryteriów) okreŚlonych
Zasady profilowania, Profjlowanie
regulujących realizac.|ę ww, celu przetwarzanla,
elementem
profilowania, profilowanie jest kluczowym inieodzownym
znaczenie i przewidywane konsekwencje

wyma8anym

dla prawidłowej realizacji ww, celu

'l,

przetwarżanlź

profilowanie

to nie

powoduje żadnych ne8atywnych

konsekwencji.

(data)

(czyteIny podpis osoby informowanej}

ZGODA NA PRZETWARZAN|E DANYCH OSOBOWYCH
Ja, nizej podpisana/podpisany
dobrowolnie

......----.__

.......___...1..

świadomie,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,

i

tj.:

numeru telefonu

adresu pocńy elektroniczną

przez administratora,

tj

.

przez Publiczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną

w Myszkowie, której siedziba znajduje się w Myszkowie, ul. Pańyzantów 21, 42,300 Myszków,
w celu udzielenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowanej na podstawie mojego
odrębnego wniosku.

Jednocześnieoświadczam,że administrator poinformował mnie, przed wyrazeniem zgody, że
mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpĘwa na
zgodnośó z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,

t

że wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

ldatal

l

czytelny pod pis osoby informowa nej/

