Załącznik Nr 3
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego 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 (RODO), informuję, że:
1.

Administratorem przetwarzającym dane osobowe Pani/Pana dziecka jest: Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2, tel. 74-8315679, e-mail:
poradniaparkowa2@wp.pl

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa
Edukacyjnego jest możliwy pod adresem e-mail: poradniaparkowa2@wp.pl

3.

Dane osobowe uczestnika konkursu w zakresie: imienia, nazwiska, klasy, szkoły oraz dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego
w zakresie: imienia i nazwiska lub dane wizerunkowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na potrzeby organizowania Konkursu
Plastycznego: “Mam plany na przyszłość … I prowadzonych działań w zakresie szkolenego doradztwa zawodowego oraz prowadzenia
koorespondencji w tym zakresie a także w celu promocji tego wydarzenia.

4.

Dane osobowe uczestnika konkursu w zakresie: imienia, nazwiska, klasy, szkoły, oraz dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego
w zakresie: imienia I nazwiska lub dane wizerunkowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na potrzeby realizacji konkursu,
podczas konkursu a także w celu promocji tego wydarzenia – na podstawie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a, RODO a także na
podstawie art. 6 ust. 1 c RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, które wynika z: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019r. poz. 325)
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1280)

5.

Odbiorcami danych mogą być inne organy i instytucje na mocy przepisów prawa.

6.

Informacja o publikacji I udostepnianiu danych: uczestnika konkursu (w zakresie imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły lub
wizerunkiem) mogą być przetwarzane w celach promocyjnych na stronie internetowej poradnii, w ramach szkoły lub wizerunkiem
mogą być przetwarzane w celach promocyjnych na stronie internetowej poradnii, w ramach profile Powiatowego Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego I Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie na portal społecznościowym Facebook lub
innych materiałach informacyjno-promocyjnych na podstawie dobrowolnie wyrazonej zgody.

7.

Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań
wynikających z przepisów prawa a po tym okresie zostaną zarchiwizowane i przechowywane będą zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

8.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

9.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa jw. Niepodanie
wymaganych danych osobowych uniemożliwi kontakt z osobom, która będzie chciała skorzystać ze świadczenia z usługi z zakresu
poradnictwa zawodowego / doradztwa zawodowego.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora

………….………………………………………..
Imię I nazwisko ucznia/ w przypadku ucznia niepełnoletniego rodzica lub
opiekuna prawnego *

*niewłaściwe skreślić

