
Warszawa,  dn……………………………… 

…………….……………………………………  

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

adres 

 

ZGODA 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie …………………………………………………………..….. 

(rodzaj narzędzi do pracy zdalnej) 

w procesie prowadzonych konsultacji metodą pracy   zdalnej z moim synem/córką 

………………………………………………………………………………………………...... 

imię i nazwisko dziecka 

 
…………………………………………………………………… 

data, podpis czytelny rodzica/opiekuna 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

w usłudze ………………………………………………………………………………..…… 

(rodzaj narzędzi do pracy zdalnej) 

- związanej z prowadzeniem konsultacji na odległość 

 

realizowana na podstawie art. 13 i 14 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) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 w Warszawie – reprezentowana przez 

Dyrektora (dalej: Administrator) 

Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: iod.ursus@edukompetencje.pl lub pisemnie pod adresem 

administratora. 

Dane przetwarzane w usłudze: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę 

obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, z późn. zm. Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w 

publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z późn. zm. 

oraz Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 poz. 374 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec placówki w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych, tj. 

a) prawo dostępu do danych, 

b) prawo sprostowania oraz usunięcia danych, 

c) prawo ograniczenia przetwarzania danych, 

d) prawo do przenoszenia danych, 

e) prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych 

osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 


