Klauzula Informacyjna
Szanowni Państwo,
1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA 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/WEWE ( zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO) tzn., że Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub na podstawie przepisów prawa (w szczególności
prawa oświatowego i kodeksu pracy - w celu realizacji zadań statutowych).
2. Administratorem Danych Osobowych jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 9 (którą reprezentuje Dyrektor) z siedzibą przy
ul. Radomskiej 13/21, 02-323 w Warszawie (Warszawa-Ochota).
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora (Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 9, ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa ) lub adres poczty elektronicznej: iod@dbfo-ochota.waw.pl
4. Poradnia może przekazać Państwa dane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one
ujawnione podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy usług świadczonych przy ich przetwarzaniu.
5. Poradnia nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
a) dostępu do swoich danych,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c) do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
7. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa.
8. Poradnia nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

