
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH  

dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łomży 

 

W związku z rozpoczęciem z dniem 25.05.2018 r. stosowania 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) (dalej Rozporządzenie), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w 

Łomży, ul. Polna 16, tel.: 86 218 05 44, e-mail: lcre.lomza@interia.eu 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: numer kontaktowy 86 218 05 44,  

adres e-mail: lcre.iodo@interia.eu  

3. Dane osobowe Państwa i niepełnoletnich dzieci będą przetwarzane w celach niezbędnych do 

skorzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łomży, zarejestrowania 

klienta, sporządzenia opinii, orzeczenia, kontaktu z klientem w sprawach związanych z poradą 

psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną. W celach statystycznych dane przetwarzane są 

przez system SIO (System Informacji Oświatowej). 

4. Dane osobowe Państwa oraz dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą w celu 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
5. Źródło pozyskiwania danych osobowych: od rodzica lub prawnego opiekuna nieletniego klienta 

poradni lub pełnoletniego ucznia. 
6. Dostęp do danych osobowych klientów posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łomży, w szczególnych przypadkach 

wydawanie dokumentacji klienta do innej poradni.  
7. Kategorie danych pozyskiwanych do przetwarzania: dane zwykłe (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, dowód osobisty/PESEL lub paszport z numerem dokumentu, numer telefonu, 

adres e-mail, dane szkoły/placówki do której uczęszcza dziecko), dane wrażliwe w 

uzasadnionych przypadkach (stan zdrowia, pochodzenie rasowe i etniczne, wyroki dotyczące 

naruszeń prawa). 

8. Dane osobowe klientów Poradni nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych.  

9. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka przechowywane będą przez okres 

niezbędny do zrealizowania zadań statutowych naszej placówki oraz zgodnie  

z aktualnymi przepisami.  

10. Uprawnienia klientów którzy, wyrazili zgodę, dobrowolnie i świadomie okazali wolę 

ujawnienia niezbędnych danych osobowych: dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia, że dane 

przetwarzane są niewłaściwo. 

11. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest 

brak możliwości skorzystania z pomocy statutowych usług Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej nr 2 w Łomży, w tym wydania opinii i orzeczeń 
12. Dane Państwa i niepełnoletnich dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą 

profilowane tylko na potrzeby celów badawczo-statystycznych SIO (Systemu Informacji 

Oświatowe) pozostających w zakresie właściwości działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
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Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 

Nauczycieli w Łomży 

 

W związku z rozpoczęciem z dniem 25.05.2018 r. stosowania 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) (dalej Rozporządzenie), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w 

Łomży, ul. Polna 16, tel.: 86 218 05 44, e-mail: lcre.lomza@interia.eu 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: numer kontaktowy 86 218 05 44,  

adres e-mail: lcre.iodo@interia.eu  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonania zadań statutowych 

Samorządowego Ośrodka doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, 

zarejestrowania klienta, kontaktu z klientem, wystawieniem zaświadczeń, dyplomów, 

rachunków za szkolenia, prowadzenia, realizacji zadań wynikających z realizacji 

projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, do których nastąpiło Państwa 

zgłoszenie, analiz i statystyk. 

4. Zakres przetwarzania danych wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. 

2016, poz. 1591) oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

5. Źródło pozyskiwania danych osobowych od klientów ośrodka: bezpośrednio od klienta, 

telefonicznie, w formach elektronicznych (e-mail, internetowy formularz zgłoszeniowy). 
6. Dostęp do danych osobowych klientów posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy 

Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.   
7. Kategorie danych pozyskiwanych do przetwarzania: dane zwykłe (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, dowód osobisty/PESEL lub paszport z numerem dokumentu, numer telefonu, 

adres e-mail, nazwa i adres zakładu pracy, adres IP komputera z którego zostało wysłane 

zgłoszenie. 

8. Dane osobowe klientów Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 

Nauczycieli w Łomży nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych.  

9. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania zadań 

statutowych naszej placówki oraz zgodnie z aktualnymi przepisami.  

10. Uprawnienia klientów którzy, wyrazili zgodę, dobrowolnie i świadomie okazali wolę 

ujawnienia niezbędnych danych osobowych: dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia, że dane 

przetwarzane są niewłaściwo. 

11. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Możecie Państwo odmówić podania 

określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w 

procesie rekrutacji na kursy kwalifikacyjne lub inne formy doskonalenia. 
12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

procesowi profilowania. 
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