
Klauzula informacyjna  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest  Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, z siedzibą w Lipnie, Plac 11 Listopada 9, 87-600 Lipno, 

reprezentowana przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie1, 

zwana dalej: „Administratorem”.  

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Plac 11 Listopada 9 

87-600 Lipno lub telefonując pod numer: 54 287-24-92 lub możesz skontaktować się 

z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony 

Danych w Starostwie Powiatowym w Lipnie, pisząc na adres: 

iod@lipnowski.powiat.pl lub telefonując pod numer: 54-287-20-39 wew.34. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych pomiędzy Tobą a Administratorem 

jest wyrażona zgoda (art.7 lub art. 8 RODO).  

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z 

przeprowadzeniem diagnozy dziecka oraz wydaniem stosownych dokumentów          

(opinii lub orzeczeń). 

4. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 

obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 

danych wynikającego z przepisu prawa.  

5.2 Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom- dokumentacja 

papierowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych3.  

7.4 W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania*.  

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w 

szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji 

ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 

przemieszczania się.  

                                                 
1 Administrator powinien ujawnić swoją tożsamość i dane kontaktowe, a gdy ma to zastosowanie, również tożsamość i dane kontaktowe 
swojego przedstawiciela.  
2 Fragmenty zaznaczone kursywą są alternatywne, w zależności od tego, czy przetwarzane dane są przekazywane odbiorcom.  
3 Jeżeli administrator przewiduje taki transfer, należy wskazać, gdzie będą udostępniane dane, czy zastosowano odpowiedni stopień 
ochrony, jakie zabezpieczenia zastosowano, a dodatkowo należy pouczyć o prawie uzyskania kopii danych.  
4 Jeżeli administrator zamierza podejmować zautomatyzowane decyzje i stosować profilowanie, konieczne jest ujawnienie tego faktu. 
Należy wskazać, na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jakie są zasady ich podejmowania i jakie może mieć to znaczenie 
i konsekwencje dla osoby, której dane są w ten sposób przetwarzane. Jeżeli np. wskutek zautomatyzowanego przetwarzania system ustala, 
jaka jest sytuacja ekonomiczna podmiotu danych i na tej podstawie proponuje jakąś ofertę (np. kredytu, pożyczki, sprzedaży) na 
zindywidualizowanych warunkach, wówczas trzeba wyjaśnić podmiotowi danych ten proces.  

 


