
Klauzula informacyjna 
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego z siedzibą 
50-449 Wrocław, ul. Podwale 68/69. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (RODO).  

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@psmpodwale.pl. 

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczniów korzystających z pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej realizowanej przez Szkołę w ramach jej podstawowej działalności dydaktyczno – 
wychowawczej, świadczonej zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo oświatowe, w celu zapewnienia 
wsparcia uczniów w zakresie rozwoju i efektywności uczenia się, udzielania pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej oraz prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji i jej archiwizacji.  

4. Zakresem przetwarzania będą objęte następujące dane osobowe: imię, nazwisko ucznia, oddział, dane 
kontaktowe ucznia, adresy poczty elektronicznej rodziców (opiekunów prawnych) uczniów niepełnoletnich 
i numery ich telefonów, indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych - program 
pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocena 
postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem oraz obecność uczniów na zajęciach. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny spoczywający na administratorze, 
tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 1 lit. g RODO, w związku z przepisami: 
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;  
• rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach;  

• rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika ze wskazanych powyżej przepisów prawa, 
z wyjątkiem danych kontaktowych uczniów (e-mail, telefon), które będą przetwarzane na podstawie zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które 
miało miejsce przed jej wycofaniem.  

7. Okresy przechowywania danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa zostały 
określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt Szkoły, wg przypisanej kategorii i będą przetwarzane nie 
dłużej niż jest to konieczne (tj. okres nauki ucznia w Szkole, a po jej zakończeniu przez 10 lat), dane 
pozyskane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub zakończenia celu dla którego 
zostały pozyskane. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Danych 
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza 
przepisy prawa. 

10. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów 
prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską. 

11. Dane osobowe nie będą podlegały decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu 
(tj. bez udziału czynnika ludzkiego w procesie) ani profilowaniu. 


