
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) 

oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu informuje, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych (dalej: Administrator/ADO) jest:  

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „EGO” w Zawierciu, z siedzibą przy 

ul. Mrzygłodzkiej 35, 42-400 Zawiercie, reprezentowane przez właściciela placówki. 

Miejscem działalności jest obiekt zlokalizowany przy ul. Mrzygłodzka 35, 42-400 Zawiercie, 

NIP: 754244042, 

Z Administratorem można kontaktować się drogą pocztową na adres: ul. Mrzygłodzka 35,42-400 

Zawiercie, drogą elektroniczną na email: agatabartkowiak@o2.pl lub telefonicznie 577-11-00-57 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj.: 

a) na podstawie zgody osoby której dane dotyczą w zakresie i celu określonym w treści 

zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych 

osobowych realizacja usług zgłaszanych we wniosku będzie niemożliwa 

b) rozporządzeń dotyczących funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. 

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt b. będą przechowywane zgodnie z  Ustawą 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. a będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub 

zgodnie z pkt 3. 

5. Odbiorcami danych osobowych Państwa i Państwa dzieci w zależności od świadczonych 

usług będą zatrudniani specjaliści. 

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

(bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem).  

7. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa. 

8. Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(tj. państw trzecich), ani organizacji międzynarodowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem ustawowym, zaś 

podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem umownym, jednakże 

brak zgody spowoduje uniemożliwienie realizacji celu. Cofnięcie zgody będzie skutkowało 

brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych.  

11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

profilowane.  
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