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KLAUZULA INFORMACYJNA 
W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ NR 1 WE WROCŁAWIU 
 

 

1. Administratorem Twoich danych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu, 

ul. Kościuszki 31/1, 50-011 Wrocław  (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem 

sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl. 

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo 

CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania zadań statutowych nakładanych przez nas 

przez przepisy prawa, w celu wystawiania diagnozy, udzielania pomocy lub wsparcia, 

realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających pracę placówek oświatowych: 

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży; 

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): Twoje dane i dane Twojego dziecka przetwarzamy z 

powołaniem na obowiązek wynikający z przepisu prawa – który nakłada na nas zobowiązanie do 

realizacji działalności statutowej.  

5. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców, pozyskujemy bezpośrednio od nich, a niekiedy również 

od innych organów publicznych (w szczególności placówki oświatowe). 

6. Przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka, jak również Twoje (dalej: rodziców kandydata), w 

następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL dziecka (w przypadku braku 

numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); 

imiona i nazwiska rodziców kandydata; adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka; adres e-

mail rodziców; numery telefonu rodziców. 

Ponadto przetwarzamy informacje niezbędne dla realizacji przez naszą placówkę danego 

świadczenia, w szczególności informacje niezbędne do wydania diagnozy lub udzielenia wsparcia, 

w tym informacje o stanie zdrowia, informacje o istniejących chorobach, schorzeniach lub 

problemach psychicznych, informacje pochodzące bezpośrednio od dziecka lub od jego rodziców 

w zakresie niezbędnym do udzielenia wsparcia. 

7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. 

8. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres nie dłuższy niż do końca okresu, w którym Twoje 

dziecko korzysta ze wsparcia Poradni. Po tym okresie powyższe dane poddamy archiwizacji, 

zgodnie z odrębnymi regulacjami prawnymi. 

9. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

10. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, 

że Twoje niektóre dane mogą zostać ujawnione: 

a. organizacjom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, 

b. organizacjom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia 

wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności, 
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c. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją. 

Każdemu z takich podmiotów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego 

celu.  

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem 

naszej skrzynki: sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl. 

11. Przysługują Ci następujące prawa: prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

12. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych osobowych. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: 

sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu, ul. Kościuszki 31/1, 50-011 Wrocław .  

13. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 

osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: 

iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl). 
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