INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie 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), informujemy:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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 (dalej: RODO),
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Pani Beata Waraksa, prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Praktis Beata
Waraksa, ul. Starzyńskiego 3a, 87-200 Słupsk, SEKRETARIAT 530-055-301,
poradniaslupsk@protonmail.com
2. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i f) 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), zwane dalej RODO.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przede wszystkim na podstawie
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) ma
na celu pieczę nad mieniem i finansami Administratora danych. Związany jest z możliwością
dochodzenia przewidzianych prawem roszczeń.
5. Wizerunek Państwa dzieci przetwarzany jest wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6
ust. 1 lit a) RODO).
6. Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące: imię, nazwisko, Pesel, adres
zamieszkania i zameldowania Administrator Danych udostępnia ministrowi właściwemu do
spraw oświaty i wychowania (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na
podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.
7. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) realizacji umów zawartych z Administratorem danych,
b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
c) pieczy nad mieniem i finansami Administratora danych,
8. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
9. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Administratorem Danych przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Pani Beata Waraksa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Praktis Beata Waraksa.
10. Podanie danych osobowych Państwa oraz dzieci (z wyłączeniem wizerunku) jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora Danych.
Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne
z rezygnacją z korzystania z usług świadczonych przez Administratora Danych.
11. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z umowy oraz z przepisów
dotyczących rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym
wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających. Z kolei dane osobowe
Państwa dzieci przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów dotyczących systemu
informacji oświatowej.

12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawa te mogą być realizowane na zasadach
określonych w RODO. Postanowienia, o których mowa w niniejszym punkcie, stosuje się
również do danych osobowych Państwa dzieci.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
15. Pani/ Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
16. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

