
KLAUZULA WIELOKROTNEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY 

Zgodnie z art. 7 i 13 ust 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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), dalej Rozporządzenie 2016/679 

(zwane dalej „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, do celów: 

[  ] diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej 

[  ] konsultacji pedagogicznych, logopedycznych, psychologicznych 

[  ] terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, WWRD, „Za Życiem”, 

profilaktyki uzależnień 

[  ] Szkoły dla Rodziców, Grupy wsparcia dla Rodziców  

[  ] uczestnictwa w promocji działań Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji - 

Powiatowy Dzień Talentu, Powiatowy Przegląd Twórczości Profilaktycznej, działań z 

zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, Akademii Malucha,  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA : 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju 

Edukacji w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko; 

2) inspektorem ochrony danych w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Giżycku, 

ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, jest Pani Hanna Drączkowska, email: 

hanna.draczkowska@gptogatus.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dziecku / pełnoletniemu uczniowi  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Giżycku; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat; 

6) posiada Pani/Pan prawo 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r RODO; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym/wynikającym z ustawy Prawo oświatowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y 

do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

Giżycko dnia ……………………..                     ……………………………………………… 
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