
Pszczyna, 25.05.2018 

Klauzula informacyjna dla dzieci objętych zajęciami „Wczesne wspomaganie rozwoju”,    

ich rodziców/opiekunów prawnych w Zespole Szkół nr. 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka 

w Pszczynie 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół nr. 3 

Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie. Z Administratorem można skontaktować się 

listownie: ul. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna, e-mailowo: pzsspszczyna@poczta.onet.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Kościelny, z którą można się skontaktować          

e-mailowo: ido@zs3s.pna.pl lub telefonicznie: 32 210 03 40 wew.27. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka (psychoruchowy, społeczny rozwój dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole) na podstawie Art. 6 ust 1 , lit c, lit. e, Art. 

9, ust. 2, lit. d, lit. g(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym 

czasie przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania 

danych obowiązujących u Administratora oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa. 

5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 

Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 

9. Podanie danych osobowych dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju jest 

wymagane na podstawie przepisów prawa , ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. poz. 1635) 

10. Podanie przez państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania 

uniemożliwi udzielenia wsparcia w rozwoju dziecka. 

 

 


