
Klauzula informacyjna w związku z wywiadem z osobą wchodzącą na teren Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Wyszkowiew związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii w zakresie zapobiegania Covid-19

Działając  w  imieniu  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Wyszkowie  (07-200),  
ul. T. Kościuszki 52, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w
Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie (07-200), przy ul. T. Kościuszki 52, NIP: 7621802113, REGON: 000694468. 

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych.  We  wszelkich  sprawa  związanych  z  przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie,  mogą się  Państwo
skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@odosc.pl. 

3. Celem  przetwarzanych  przez  Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną  w  Wyszkowie  danych  osobowych  jest
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. i. RODO oraz  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu

określonym w treści zgody (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym na podstawie Rekomendacji Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w wywiadzie  będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od ich zebrania.
6. Korzystając z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z

przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych: 
– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
– przenoszenia swoich danych osobowych;
–  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na
zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,  jeżeli
przetwarzania dokonywano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

Chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Aby  skorzystać  z powyższych  praw,  proszę  skontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  za  pośrednictwem
adresu e-mail: iod@odosc.pl  .  

7. Jeżeli  uważa Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną  w
Wyszkowie  odbywa  się  niezgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  dot.  ochrony  danych  osobowych,
przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Pani/Pana dane nie będą profilowane i przekazywane do Państw trzecich.


