
 

      

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez psychologa, 

logopedę i nauczyciela wspomagającego 
w   

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” 
ul. Pruszkowska 21 c, 05-090 Raszyn 

 
 Zgodnie z art. 13 ust.1 -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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej zwane RODO  

 
 

Mając świadomość, jak ważnym aspektem dla każdego z nas jest zachowanie prywatności, a tym 
samym wiedza, czy nasze dane osobowe, są skutecznie chronione i kto tak naprawdę je przetwarza 
oraz w jakim celu – przedstawiamy do zapoznania poniższą klauzule informacyjną i prosimy byś po 
zapoznaniu wyraził swoją nieprzymuszoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych i Twojego 
dziecka przez cały okres korzystania z usług naszej placówki.  

 
 Jednocześnie zapewniamy ,że : 
 

 Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, 

 Nie sprzedajemy powierzonych nam danych osobowych jakimkolwiek podmiotom 

 Przetwarzamy dane tylko w niezbędnym zakresie i dbamy o ich bezpieczeństwo  

 Wszelkie dane są odpowiednio zabezpieczone, a do ich przetwarzania mają dostęp 
wyłącznie pracownicy placówki posiadający stosowne upoważnienie Administratora danych. 

 
Celem klauzuli jest wyjaśnienie w możliwie przystępny sposób dlaczego potrzebujemy danych 
osobowych, o które się zwracamy i poinformowanie o przysługujących Panu/Pani prawach do 
rozpozarządzania nimi.  

        
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 
    Administratorem danych osobowych  jest : 

     
 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” 
 Adres siedziby : ul. Pruszkowska 21 c, 05-090 Raszyn 

 Telefon :  22-498-14-06  ;   mail: sekretariat@przedszkoletopola.pl 
 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
  

 Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych związanych z procesem organizacji 
pracy i funkcjonowaniem placówki pełni Robert Kozłowski-Inspektor Ochrony Danych (IOD), 
z którym można uzyskać kontakt pod adresem mail: iod@cdkp.pl  oraz tel. GSM: 604 362 559 
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CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

 Dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach : 
  

 
Cel przetwarzania \kategoria danych  

 

 
Podstawa prawna przetwarzania 

Psycholog    
Przetwarzanie danych osobowych w procesach 
na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i 
osobowości dziecka, przy współpracy z 
wychowawcą, pedagogiem i rodzicami, w 
zakresie poniższych celów: 
 
+ Przetwarzanie danych z zakresu organizowania i 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla dziecka lub /i rodziców, w postaci rozmów, 
spotkań i testów psychologicznych. 
 
+ prowadzenie warsztatów i zajęć 
  psychoedukacyjnych, 
 
+ przetwarzanie podczas prowadzenia pomocy 
mediacyjnej i interwencji w sytuacjach 
problemowych i kryzysowych  
 
+przetwarzanie podczas prowadzenia konsultacji z 
rodzicami w celu rozwiązywania problemów 
dziecka i polepszenia rodzinnej komunikacji. 
 
+ Przetwarzanie danych podczas realizacji 

obserwacji psychologicznej dziecka oraz 
gromadzenie informacji na potrzeby wywiadu 
psychologiczno- pedagogicznego. 

+ Przetwarzanie podczas realizacji zadań 
profilaktycznych oraz wspierających 
wychowawczą i edukacyjną funkcję placówki 

+ Przygotowywanie skierowań na badania do 
poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu 
uzyskania opinii lub orzeczenia 

 
Kategoria danych –zwykłych : 
+ imię i nazwisko dziecka 
+ imię i nazwisko rodziców  
+ dane kontaktowe  i teleadresowe z rodzicami, w 

tym e-mail 
+ PESEL 
+ data i miejsce urodzenia 
+ miejsce zamieszkania 
Kategoria danych –wrażliwych: 
+zbiór danych stanowiący zakres badania 
   psychologicznego 
+zbiór danych stanowiący zakres wywiadu 
   pedagogicznego 
+ dane o zdrowiu 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO  
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii – 
zwykłe ,  jest oparte o wyrażoną  zgodę osoby, 
której dane dotyczą 
 
Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO  
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii 
szczególne ( wrażliwe) jest oparte o wyrażoną 
wyrażną zgodę osoby, której dane dotyczą lub 
będącej opiekunem prawnym tej osoby na 
wymienione cele i zakres podany w niniejszej 
klauzurze informacyjnej 

 



logopeda  
Przetwarzanie danych osobowych w procesach 
wykrywania zaburzeń rozwoju mowy i 
prowadzonych metod terapeutycznych na 
rzecz prawidłowego rozwoju dziecka w 
zakresie poniższych celów: 
 
+ Przetwarzanie danych osobowych związane  
      z profilaktyką  
+ Przetwarzanie danych osobowych związane  
      z diagnostyką 
+ Przetwarzanie danych osobowych związane  
      z terapią 
Kategoria danych –zwykłych : 
+ imię i nazwisko dziecka 
+ imię i nazwisko rodziców  
+ dane kontaktowe  i teleadresowe z rodzicami, w 

tym e-mail 
+ PESEL 
+ data i miejsce urodzenia 
+ miejsce zamieszkania 
Kategoria danych –wrażliwych: 
+ stan zdrowia 
+ zalecane i ujęte metody kształtujące prawidłową 

mowę i jej doskonalenie  
+ odnotowane informacje w Kwestionariuszu Karty 

Mowy dziecka , w tym wyniki 
przeprowadzonych badań przesiewowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO  
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii – 
zwykłe ,  jest oparte o wyrażoną  zgodę osoby, 
której dane dotyczą 
 
Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO  
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii 
szczególne ( wrażliwe) jest oparte o wyrażoną 
wyrażną zgodę osoby, której dane dotyczą lub 
będącej opiekunem prawnym tej osoby na 
wymienione cele i zakres podany w niniejszej 
klauzurze informacyjnej 
 

Nauczyciel  wspomagający 
Przetwarzanie danych osobowych w procesach 
wspierających indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne dziecka w zakresie poniższych 
celów: 
+  Przetwarzanie danych z zakresu realizowanego 

wsparcia dla dzieci w obszarze zintegrowanego 
działania opartego o dobrane indywidualnie 
formy i metody pracy z dziećmi 
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 
społecznie oraz zagrożonymi 
niedostosowaniem. 

 
Kategoria danych –zwykłych : 
+ imię i nazwisko dziecka 
+ imię i nazwisko rodziców / opiekunów prawnych 
+ dane kontaktowe  i teleadresowe z rodzicami, w 

tym e-mail 
+ PESEL 
+ miejsce zamieszkania 
 
Kategoria danych –wrażliwych: 
+ stan zdrowia dziecka  
+ postępy dziecka  
+ wykaz instytucji z którymi działa 
+ odnotowane informacje w dzienniku czynności 

i komunikacje z rodzicami w poszczególnych 
sprawach .  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO  
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii – 
zwykłe ,  jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze danych : 
 
+ Rozporządzenie  MEN  z 9 sierpnia 2017 r. w 
sprawie warunków organizowania kształcenia , 
wychowania, i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1578)-§5 
pkt.4,§6, §7 
+ Rozporządzenie  MEN  z 25 sierpnia 2017 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegów nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji ( Dz.U. z 2017 r. poz.1646) - §18, 
§19. 
 
Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. c) RODO  
 
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii 
szczególne (wrażliwe) jest niezbędne do 
ochrony żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą. 
 



 
Terapeuta Integracji Sensorycznej 
Przetwarzanie danych osobowych w procesach 
terapeutycznych na rzecz prawidłowego 
rozwoju dziecka w zakresie poniższych celów: 
 
+ Przetwarzanie danych osobowych związane  
      z profilaktyką  
+ Przetwarzanie danych osobowych związane  
      z diagnostyką 
+ Przetwarzanie danych osobowych związane  
      z terapią 
 
Kategoria danych –zwykłych : 
+ imię i nazwisko dziecka 
+ imię i nazwisko rodziców / opiekunów prawnych 
+ dane kontaktowe  i teleadresowe z rodzicami, w 

tym e-mail 
+ PESEL 
+ data i miejsce urodzenia 
+ miejsce zamieszkania 
Kategoria danych –wrażliwych: 
+ stan zdrowia 
+ zalecane i ujęte metody kształtujące 
+ odnotowane informacje w Karta Wywiadu z 
opiekunami dziecka , w tym wyniki 
przeprowadzonych badań przesiewowych 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO  
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii – 
zwykłe ,  jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze danych wynikającego z : 
 
+ Rozporządzenie  MEN  z 9 sierpnia 2017 r. w 
sprawie warunków organizowania kształcenia , 
wychowania, i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1578) 
 -§19 pkt.1-5 
+ Rozporządzenie  MEN  z 25 sierpnia 2017 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegów nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji ( Dz.U. z 2017 r. poz.1646) - §18, 
§19. 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO  
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii – 
zwykłe ,  jest oparte o wyrażoną  zgodę osoby, 
której dane dotyczą 
 
Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO  
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii 
szczególne ( wrażliwe) jest oparte o wyrażoną 
wyrażną zgodę osoby, której dane dotyczą lub 
będącej opiekunem prawnym tej osoby na 
wymienione cele i zakres podany w niniejszej 
klauzurze informacyjnej 
 

 
Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej 
Przetwarzanie danych osobowych na rzecz 
prawidłowego rozwoju dziecka w zakresie 
poniższych celów: 
 
+ Przetwarzanie danych osobowych związane  
      z profilaktyką  
+ Przetwarzanie danych osobowych związane  
      z diagnostyką 
+ Przetwarzanie danych osobowych związane  
      z terapią 
 
Kategoria danych –zwykłych : 
+ imię i nazwisko dziecka 
+ imię i nazwisko rodziców / opiekunów prawnych 
+ dane kontaktowe  i teleadresowe z rodzicami, w 

tym e-mail 
+ PESEL 
+ data i miejsce urodzenia 
+ miejsce zamieszkania 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO  
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii – 
zwykłe ,  jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze danych wynikającego z : 
 
+ Rozporządzenie  MEN  z 9 sierpnia 2017 r. w 
sprawie warunków organizowania kształcenia , 
wychowania, i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1578) 
 -§19 pkt.1-5 
+ Rozporządzenie  MEN  z 25 sierpnia 2017 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegów nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 



Kategoria danych –wrażliwych: 
+ stan zdrowia 
+ zalecane i ujęte metody kształtujące 
+ odnotowane informacje w Karta Wywiadu z 
opiekunami dziecka , w tym wyniki 
przeprowadzonych badań przesiewowych 

 

dokumentacji ( Dz.U. z 2017 r. poz.1646) - §18, 
§19. 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO  
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii – 
zwykłe ,  jest oparte o wyrażoną  zgodę osoby, 
której dane dotyczą 
 
Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO  
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii 
szczególne ( wrażliwe) jest oparte o wyrażoną 
wyrażną zgodę osoby, której dane dotyczą lub 
będącej opiekunem prawnym tej osoby na 
wymienione cele i zakres podany w niniejszej 
klauzurze informacyjnej 
 

 
POZYSKIWANIE DANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ  

 
Administrator danych nie pozyskuje danych osobowych z żadnych źródeł zewnętrznych, a jedynie 

bezpośrednio od opiekunów prawnych dziecka. 
  

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTEPNIANE ( ODBIORCY DANYCH ) 
 

 Dostęp do wskazanych w Klauzuli Informacyjnej danych osobowych przetwarzanych w 
placówce będą mieli wyłącznie pracownicy upoważnieni przez Administratora danych i 
tylko w zakresie niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym 
stanowisku. 

 Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie 
uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych jedynie na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator zawarł umowę na usługę w 
ramach realizacji wymienionego celu i za jego zgodą i upoważnieniem. 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
 
 

INFORMACJA O PROFILOWANIU I PRZEKAZYWANIU DANYCH POZA OBSZAR EOG 
 
Administrator danych zapewnia, że nie dokonuje profilowania przetwarzanych danych z 
wykorzystaniem metod zautomatyzowanych i nie przekazuje , w tym nie przesyła danych 
przetwarzanych, jakie pozyskał na mocy niniejszej Klauzuli Informacyjnej i wyrażonej zgody poza 
obszar EOG  

OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH 
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres pobytu dziecka w naszej palcówce a ich 
przechowywanie Administrator będzie realizował przez okres niezbędny do realizacji obowiązków 
archiwizacji wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach (Dz.U. 2018 poz.217 ze zm.) w okresie nie dłuższym niż  5 lat po zakończeniu świadczenia 
usługi opieki i edukacji  Waszego dziecka w naszej placówce. Okres ten może się wydłużyć w 
przypadku powstania postępowania z  tytułu odszkodowawczego lub roszczeń w których to 
przypadkach okres karencji danych osobowych musiałby by przedłużony. 
 

PRAWO DOSTĘPU i POZOSTAŁE  PRAWA 
Zgodnie z RODO informujemy, że  posiadasz prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo 
do ich sprostowania jeśli stwierdzisz, że są nieprawidłowe. Możesz prosić o usunięcie lub 



ograniczenie przetwarzanych przez nas Twoich danych na które wyraziłeś zgodę, ale pamiętaj że 
skorzystanie z tego prawa może w sposób skuteczny uniemożliwić nam wykonanie części lub w 
całości zobowiązań wynikających z zawartej między nami Umowy na świadczenie usług w naszej 
placówce. Masz prawo wyrażoną zgodę wycofać w dowolnym momencie w tak samo łatwy sposób 
i w formie, jak ją udzieliłeś, ale miej świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

PRAWO DO SKARGI 
Jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych osobowych są chronione nie wystarczająco lub 
uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojego dziecka lub Twoje narusza 
przepisy RODO, masz  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej ochrony 
danych osobowych,  Urzędu Ochrony Danych Osobowych swoją siedzibę posiada w Warszawie ul. 
Stawki 2  00-193 Warszawa. W tym celu możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony 
Danych w celu uzyskania bezpłatnej porady lub wyjaśnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
………………………………………………………………………… 
             /  imię i nazwisko dziecka / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez psychologa, 

logopedę, terapeutę integracji sensorycznej, instruktora 
gimnastyki korekcyjnej i nauczyciela wspomagającego 

 
 
Oświadczam, że w dniu ………………………  zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli Informacyjnej 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka na terenie placówki : 

 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” 

ul. Pruszkowska 21 c, 05-090 Raszyn 

 
Przedstawiona Klauzula Informacyjna w sposób zrozumiały określiła cel, zakres i przez kogo będą 
przetwarzane dane osobowe moje i mojego dziecka . Zostałam\em poinformowany, że wszelkie 
przysługujące mi prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych mojego dziecka oraz moich, 
jako opiekuna prawnego mogę konsultować bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych 
wyznaczonym w placówce Administratora. 
 
 
………………………………………..                                                                      ……………………………………………….  
        / miejsce, data /              / czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………… 
             /  imię i nazwisko dziecka / 

 
 
 
 
 
 
 

ZGODA  
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez psychologa, 

logopedę, terapeutę integracji sensorycznej, instruktora 
gimnastyki korekcyjnej i nauczyciela wspomagającego 

  
 

Wyrażam  dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zebranych na 
podstawie art.6 ust. 1 pkt. a) w zakresie określonym Klauzulą Informacyjną, jaka została mi 
przedstawiona do wiadomości przez Administratora danych  w dniu  …………………………  na pełen 
okres  edukacji mojego dziecka w placówce przedszkolnej: 

 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” 

   ul. Pruszkowska 21 c, 05-090 Raszyn 
 
Uwaga ! 
W przypadku chęci wyłączenia jednej z kategorii przetwarzania danych dotyczącej udzielanej  

            zgody możesz podać ją poniżej wypełniając ręcznie poniższe pole :  
 

z wyłączeniem zgody na poniżej wymieniony cel Administratora : 
 

+  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
         +  ………………………………………………………………………………………………………………………..  
 +  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

+  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
+  …………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

Jestem świadomy(a) , że wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie w tak samo 
łatwy sposób i w formie, jak ją udzieliłem. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 

………………………………………..                                                                      ……………………………………………….  
        / miejsce, data /              / czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka / 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………… 
             /  imię i nazwisko dziecka / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGODA  
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez psychologa, 

logopedę, terapeutę integracji sensorycznej, instruktora 
gimnastyki korekcyjnej i nauczyciela wspomagającego 

 
 

Wyrażam  dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zebranych na 
podstawie art.9 ust. 2 pkt. a) w zakresie określonym Klauzulą Informacyjną, jaka została mi 
przedstawiona do wiadomości przez Administratora danych  w dniu  …………………………  na pełen 
okres  edukacji mojego dziecka w placówce przedszkolnej: 

 
      Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” 

ul. Pruszkowska 21 c, 05-090 Raszyn 
 
Uwaga ! 
W przypadku chęci wyłączenia jednej z kategorii przetwarzania danych dotyczącej udzielanej  

            zgody możesz podać ją poniżej wypełniając ręcznie poniższe pole :  
 

z wyłączeniem zgody na poniżej wymieniony cel Administratora : 
 

+  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
         +  ………………………………………………………………………………………………………………………..  
 +  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Jestem świadomy(a) , że wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie w tak samo 
łatwy sposób i w formie, jak ją udzieliłem. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 

………………………………………..                                                                      ……………………………………………….  
        / miejsce, data /              / czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka / 

 
 


