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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB 
KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

NR 13 W WARSZAWIE 

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych związanych ze świadczeniem pomocy psychologiczno-
pedagogiczne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 13 jest Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna Nr 13 w Warszawie: 

adres:  św. Jacka Odrowąża 75, 03-310 Warszawa 
telefon:  22 811 05 22 
mail:  ppp13@edu.um.warszawa.pl 
 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych  
ze świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
 Nr 13 w Warszawie będzie pełnił Inspektor Ochrony Danych (IOD), wyznaczony w terminie zgodnym z 
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000). Kontakt do 
Inspektora Ochrony Danych (IOD) zostanie udostępniony niezwłocznie po jego wyznaczeniu. 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (np. zadania 
Poradni z zakresie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia badań, 
wydawania opinii, orzeczeń, prowadzenia działań postdiagnostycznych itp.) na podstawie art. 
6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze) w powiązaniu w szczególności z: 

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 
b) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. 

zm.); 
c) Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. – tekst ujedn. Dz.U 

z 2017 poz. 2159 z póź. zm.) 
d) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w 

sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 223, poz. 1869, z późn. zm.); 
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e) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199 z późń. zm.); 

f) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie 
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno- pedagogicznych ( Dz. U.2017 poz.1743); 

g) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 
organizowania wczesnego wspomagania dzieci ( Dz. U. 2017 poz. 1635).  

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 13 w Warszawie będą mieć wyłącznie upoważnieni 
pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. 

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do 
żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty). 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 13 
w Warszawie przez okres niezbędny do realizacji wynikających  
z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 
poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji.  

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU  ZE ŚWIADCZENIEM POMOCY 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

W związku z zawartą przez Panią/Pana umową o pracę, Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna Nr 13 w Warszawie może przetwarzać w szczególności następujące dane: 

 

Lp. Kategorie danych 

1. Dane identyfikacyjne dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną  (np. imię, 
nazwisko, nr PESEL, adres, zamieszkania) 

 Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka objętego pomocą psychologiczno-
pedagogiczną  (np. imię, nazwisko) 

2. Dane kontaktowe rodziców, opiekunów dziecka objętego pomocą psychologiczno-
pedagogiczną  (np. nr telefonu) 

3. Dane dotyczące jednostki oświatowej do której uczęszcza dziecko objęte pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną  i przebieg wcześniejszej edukacji  

4. Dane nt. udzielanej wcześniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

5. Dane nt. sytuacji rodzinnej dziecka mającej wpływ na udzielanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

6. Dane nt. uzdolnień dziecka, problemów rozwojowych  

7. Dane badań psychologicznych  
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12. Dane niezbędne do raportowania danych do Systemu Informacji Oświatowej 

PRAWO DOSTĘPU 

Niniejszym informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo do ich sprostowania. 

PRAWO DO SKARGI 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych 
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji 
przedstawionego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu, czyli świadczenia 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 


