Lublin, dnia 25 maja 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA NR 1/PPP 3/2018 r. DLA KLIENTÓW
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 W LUBLINIE
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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. Urzędowy Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, oraz Ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 1000/2018 r.) informujemy :
1. Administratorem Danych Osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w
Lublinie, ul. Rzeckiego 21. Reprezentantem tej jednostki organizacyjnej jest Dyrektor-dr
Ewa Ziarek, tel. 81 525 09 99, adres strony internetowej: www.ppp3.pl , adres e-mail:
poczta@ppp3.lublin.eu ;
2. Inspektorem Ochrony danych osobowych jest Pan Ryszard Kochalski w Lubelskim
Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty miasta Lublin, ul. Jana Gilasa 3, tel: 81
466 64 14, adres e-mail: lco@lco.lublin.eu;
3. Cel przetwarzania: niezbędny do skorzystania z usług Poradni, zarejestrowania klienta,
sporządzenia opinii, orzeczenia, komunikacji drogą telefoniczną lub elektroniczną z
klientem, w celach ściśle związanych z usługą psychologiczną, pedagogiczną,
logopedyczną, prowadzeniem analiz statystycznych SIO, przechowywanie danych dla celów
archiwalnych,
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 1000/2018 r.),
5. Informacja: czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, czy jest
warunkiem realizacji kontraktu Poradnia-klient-TAK.
6. Źródło pozyskiwania danych osobowych: od rodzica lub prawnego opiekuna nieletniego,
lub pełnoletniego ucznia klienta Poradni,
7. Informacja: kto ma dostęp do danych osobowych klienta Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 3 w Lublinie:
*podmiot przetwarzający dane osobowe czyli upoważnieni przez Administratora pracownicy
Poradni,
*upoważnieni pracownicy organu prowadzącego, UM Lublin, Wydział Oświaty, ul.
Narutowicza 37/39, tel: 81 466 39 00, adres e-mail: oswiata@lublin.eu
*upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Kuratorium Oświaty
w Lublinie, ul. 3 Maja 6, tel: 81 538 52 30, adres e-mail: kuratorium@kuratorium.lublin.pl,
*upoważnieni pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, al. J.Ch. Szucha
25, tel: 22 347 41 00, adres e-mail: informacja@men.gov.pl
*na pisemne żądanie przedstawiciele organów ścigania
8. Informacja: jakie kategorie danych osobowych są niezbędne w celu realizacji ustawowych
zadań Poradni:
*Dane zwykłe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dowód osobisty, paszport z
numerem dokumentu, numer telefonu, adres e-mail,
*Dane wrażliwe, w ściśle uzasadnionych przypadkach: stan zdrowia, postanowienia sądu
(kserokopia), wyroki dotyczące naruszeń prawa przez klienta Poradni, pochodzenie rasowe i
etniczne.

9.Uprawnienia osoby, która wyraziła zgodę na dobrowolne i świadome ujawnienie niezbędnych
danych osobowych:
* prawo do wniesienia skargi na ewentualność nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych
przez poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3 w Lublinie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, tel: 22 531 03 00, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
* prawo do żądania sprostowania danych (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
* prawo dostępu do treści swoich danych,
* prawo do żądania usunięcia danych gdy nie będą już niezbędne do celów dla których zostały
zebrane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3 w Lublinie,
* prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (planowo
dane są archiwizowane przez 10 lat),
10. Informacja: czy przekazujemy dane do państw trzecich-NIE
11. Informacja: czy zarządzanie kontrolą dostępu jest realizowane przy odpowiednich
zabezpieczeniach tj. budynków, pomieszczeń, sieci i systemów informatycznych, zarządzania
hasłami i innymi danymi uwierzytelniającymi, polityka „czystego biurka” i „czystego ekranu”-TAK
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak
możliwości skorzystania ze statutowych usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w
Lublinie, w tym wydaniu opinii i orzeczeń.
Dane Państwa i niepełnoletnich dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą
profilowane tylko na potrzeby celów statystycznych SIO (Systemu Informacji Oświatowej)
pozostających w zakresie właściwości działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

