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dotycząca przetwarzania  danych osobowych klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2                          

w Lublinie  

 

Administratorem Danych Osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Lublinie.                    

Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Radości 8, 20-530 

Lublin, mailowo na adres: poczta@ppp2.lublin.eu, lub telefonicznie: 81 44 23 001. 

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Ryszard Kochalski - pracownik Lubelskiego Centrum 

Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

można się z nim kontaktować, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin, 

mailowo na adres: iod@lco.lublin.eu, lub telefonicznie: 81 466 64 14. 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Poradnię jest: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 poz.996, 1000); 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2017 poz.2159 i 2203); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 w sprawie szczegółowych zasad 

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 199 ze zmianami).  

Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

 realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym opiniowania, 

orzecznictwa oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom 

i nauczycielom; 

 analizy statystycznej – System Informacji Oświatowej; 

 archiwizacji. 

Udostępnianie danych osobowych: 

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie                             

i  w  granicach  przepisów  prawa.  Dostęp do  danych  osobowych  może mieć organ nadzoru 

pedagogicznego  i  organ prowadzący  -  w  ramach   konkretnego  postępowania  lub  organy ścigania – na 

pisemne żądanie. Poradnia  nie  udostępnia  danych  innym  podmiotom,  chyba  że  zostały  zawarte 

dodatkowe ustalenia z właścicielem danych. 

Dane są przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem ustawowym i warunkiem skorzystania z usług 

oferowanych przez Poradnię. Dane osobowe przetwarzane przez Poradnię pochodzą od rodzica lub 

prawnego opiekuna nieletniego klienta Poradni lub pełnoletniego ucznia – klienta Poradni.  

Właściciel danych ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich, uzupełniania, 

usunięcia ze zbioru, cofnięcia zgody na przetwarzanie  w dowolnym momencie, jeśli nie będą one niezbędne 

w celach, do jakich zostały zebrane (planowo dane są archiwizowane przez okres 10 lat). W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości,  osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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