Klauzula informacyjna PPP
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich
w Oleśnicy przy ul. Jana Kochanowskiego 8.

2.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – adres email: iodo@sp3.zosolesnica.pl

3.

Dane osobowe ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku posiadanym orzeczeniem
lub opinią będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z art. 9 ust. 2 lit a) RODO oraz zgodnie z
art. 27 ust. 21 ustawy o ochronie danych osobowych udzielonej przez rodziców/opiekunów prawnych.
Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59 i 949) administrator ustala zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które
tworzą warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności
wspomagają rozwój uczniów i efektywność uczenia się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 stycznia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 1 stycznia
2017 r.) i obejmując ucznia na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej,
Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Miasta Oleśnica, firmy
współpracujące w zakresie obsługi informatycznej na podstawie umów powierzenia danych i inne na wniosek
np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Policji, Kuratora Sądowego, MOPS-u.
5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej poza obszar działania RODO.
6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję
Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją,
zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów państwowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Lecz w związku z zaistniałą
potrzebą objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dane dziecka (opinia, orzeczenie lekarskie)
będą wymagane do złożenia wniosku o możliwość objęcia taką pomocą.
10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.

