
Informacja o przetwarzaniu danych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością „Przystao” im. Jana Pawła II w Tymbarku  

– Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Szansa” 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością „Przystao” im. Jana Pawła II w Tymbarku w ramach własnej struktury 
prowadzące Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Szansa”. 

2. Dane adresowe i kontaktowe Administratora: 34-650 Tymbark 495 tel: 18 3325972. 668044672, 
606508621, e - mail: rehtymbark@onet.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel oraz zezwalają nam 
na to przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO1.  

4. Naszym celem jest między innymi realizacja zawieranych przez nas  z Panią/Panem umowy, lub do 
podjęcia działao na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO) poprzez: 

 realizację w pełni odpłatnych usług Poradni, 

 realizację umów darowizny, 
5. Będziemy przetwarzad Pana/Pani dane osobowe również, gdy przetwarzanie jest niezbędne  

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), tj.: 

 regulacji płatności (rachunek, faktura) na podstawie działu XI i XIIUstawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług, 

 prowadzenie ewidencji księgowej na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości, 

 obsługi skarg i wniosków na podstawie dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, w przypadku usług w ramach realizacji zadao publicznych 

6. Będziemy przetwarzad Pana/Pani dane osobowe do realizacji celów wynikających z naszych 
prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którymisą: 

 zapisywanie w urządzeniach koocowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), w przypadku 
korzystania z naszych stron i komunikatorów internetowych mediów społecznościowych,  

 przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu, 

 przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-mailach w celu zapewnienia komunikacji  
z namii zapewnienia bezpieczeostwa usługi, 

 organizacja obiegu dokumentów oraz rejestru korespondencji, 

 dochodzenia należności, 

 prowadzenia postępowao sądowych, 
7. Będziemy przetwarzad Pana/Pani dane osobowe (dane dziecka, podopiecznego), w tym dane o 

stanie zdrowia i niepełnosprawności do realizacji celów realizowanych w interesie publicznym na 
podstawie przepisów prawa, których wykaz znajduje się na koocu informacji (art. 6 ust. 1 lit e. 
RODO i art. 9 ust. 2 lit g.). Jest to: 

 diagnozowanie dzieci, 

 wydawanie opinii, 

 prowadzenie ewidencji osób korzystających z poradni, 

 dokumentacja zajęd indywidualnych lub grupowych w związku z udzielaniem pomocy 
dzieciom lub ich rodzicom, 

 wsparcie nauczycieli, 

 wsparcie szkół i przedszkoli, 

                                                             
1
Rozporządzenie 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) 



 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

 rozliczanie dotacji z Powiatu, 
8. Rozpatrzymy Pani/Pana sprzeciw wobec danych, które przetwarzamy w celach wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie oraz w interesie 
publicznym. 

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzad nasi pracownicy, którym wydamy 
upoważnienia.Pana/Pani dane mogą też przetwarzad podmioty z nami współpracujące, z którymi 
zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Przekażemy też Pani/Pana dane instytucjom 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Wykaz uprawnionych 
podmiotów i instytucji przedstawiamy na koocu informacji. 

10. Pani/Pana dane osobowe, jako strony umowy, osoby będziemy przetwarzad przez okres realizacji 
umowy (świadczenia usługi), a po tym okresie przez 10lat. W przypadku dochodzenia roszczeo lub 
postępowania sądowego przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a nastepnie 
w celach archiwalnych przez okres 10 lat, od daty wykonania prawomocnego orzeczenia lub 
umorzenia sprawy. Skargi, wnioskiprzez 25 lat. Dane darczyoców przez 10 lat. Ponadto ewidencję 
badanych – 50 lat, dokumentację badao – 10 lat, zaświadczenia dla badanych – 5 lat, dzienniki 
indywidualne, rejestry porad i konsultacji - 10 lat, dokumentacja zajęd dla nauczycieli -25 lat. 

11. Podanie Pani/Panadanych do realizacji umowy jest obowiązkiem umownym. Ich brak może byd 
dla nas przeszkodą uniemożliwiającą realizację usługi, podanie danych na podstawie przepisów 
prawa oraz w interesie publicznym wskazanym w przepisach prawa jest obowiązkiem 
ustawowym.W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale może 
uniemożliwiad realizację celów przetwarzania. 

12. Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostowad jeśli 
będziemy przetwarzad błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Paostwo żądad ograniczenia 
przetwarzania danych, jeśli będziecie uważad, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądad 
Paostwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobid wobec danych przetwarzanych 
przez nas na podstawie przepisów prawa.  

13. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(UODO, Stawki 2, 00-193 Warszawa).Możecie Paostwo to zrobid, gdy uznacie, że naruszamy 
przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeostwa tych 
danych. 

14. Wszelkie decyzje w naszym Stowarzyszeniu podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę 
danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia 
techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych 
osobowych nie oceniamy osób.  

15. Wykazuprawnionych podmiotów i instytucji, odbiorców danych osobowych: 

 dostawca usługi e-mail (w przypadku zaistnienia tej formy komunikacji) 

 Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9,34-600 Limanowa 

 Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków 

16. Podstawowe akty prawne na podstawie, których działamy: 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – art. 36 ust. 1, ust. 6., 

 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  - art. 191 § 1-2, art. 3045 § 4. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach - § 13, § 20 ust. 14., 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych-§ 2-3, § 6 ust. 1., 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli - § 16 ust. 2.,  



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - §4, 

 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadao oświatowych – art. 38 - oraz 

Uchwały Rady Powiatu Limanowskiego 

 


