
 

Klauzula informacyjna dla rodziców (klientów) 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie 

 

Treść klauzuli 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Ślesinie z siedzibą w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Poradni - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                       
z dnia 27 kwietnia 2016 r 
Podstawy prawne: 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59 z późn. zm.) art. 112 

 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 
poradni psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U.                     
z 2017 r. poz. 1743) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 532 z późn. zm) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa  

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie                          
z instrukcją kancelaryjną 

5) w razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub 
ewentualnego naruszania Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt z Administratorem 
Danych Osobowych – tel. 63 2705988 lub bezpośrednio w siedzibie Poradni 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne:  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59 z późn. zm.) art. 112 

 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 
poradni psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U.                     
z 2017 r. poz. 1743) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 532 z późn. zm) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) 

 


