Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych mojego dziecka
i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie i celu koniecznym do
diagnostyczno-terapeutycznej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że:

- Administratorem danych jest:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie, ul. Kopernika 45,
10-512 Olsztyn, tel. 89 527–23–47, e-mail: sekretariat@ppp3.olsztyn.eu
− Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kopernika 45,10-512 Olsztyn lub
e-mail: iod@ppp3.olsztyn.eu
− dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
− przekazane dane osobowe wykorzystane będą w celu załatwienia wyżej wskazanej sprawy
i mogą być w tym celu poddawane dalszemu przetwarzaniu;
− przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do załatwienia
sprawy;
− przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawie do przenoszenia danych;
− mam prawo do wycofania wyrażonej zgody, z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed
jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być zrealizowane w formie pisemnego
oświadczenia;
− dodatkowo o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (Organu Nadzorczego), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji wymienionego wyżej celu.

………………………………………………..
podpis wnioskodawcy/wnioskodawców

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maj a 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000) oraz na podstawie art.
6 ust . 1 i art. 13 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.119 z 04.05.2016)

