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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku udzielania informacji publicznej 

Szanowni Państwo, na podstawie art.  13 ust. 1 i 2 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/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania 

danych osobowych obowiązujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi. 
 

1. Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich bezpieczeństwo oraz przetwarzanie zgodnie z 

przepisami prawa jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 z siedzibą w Łodzi (dalej: Poradnia) 

reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Inspektorem ochrony danych w Poradni jest Pan Michał Gąszcz (email: ppp5@inspektor-rodo.pl, tel. 608297086). 

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Poradnię jest zgodne z prawem z uwagi na konieczność wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją postępowania w przedmiocie dostępu do 

informacji publicznej oraz koniecznością jego udokumentowania. Powyższe cele wynikają z przepisów prawa, a 

zwłaszcza z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w szczególności z art. 2 ust. 1, art. 13 – art. 15 Ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa,  

b) podmioty współpracujące z Poradnią, w zakresie obsługi technicznej, informatycznej, organizacyjnej 

administracyjnej lub prawnej niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Poradni.  

5. Osobie, której dane dotyczą, za pośrednictwem Poradni bądź Inspektora ochrony danych, zgodnie z zasadami 

określonymi odpowiednio w treści art. 15-21 RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych,  przysługuje:  

a) prawo dostępu do danych, 

b) prawo do sprostowania danych, 

c) prawo do usunięcia danych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do przenoszenia danych, 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Poradnię, osobie, której dane dotyczą, przysługuje także 

prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, zgodnie z zasadami określonymi w treści art. 77 RODO. 

7. Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania postępowania zainicjowanego wniesieniem wniosku oraz czas 

niezbędny do dochodzenia i obrony prawa, a następnie przez czas określony w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a ich przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia realizacji dostępu do 

informacji publicznej w sposób i w formie określonych przez wnioskodawcę lub podjęcia innych działań albo 

rozstrzygnięć, do których Administratora zobowiązują przepisy ww. ustawy. 

9. Podczas przetwarzania dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania i nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

 

mailto:ppp5@inspektor-rodo.pl

