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Klauzula informacyjna dla klientów 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) in-
formuję, że: 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Ośrodku Wspierania 
Rozwoju i Edukacji z siedzibą przy ul. Pocztowej 11 w Kętrzynie jest Dyrektor Ośrodka. 

Dyrektor Ośrodka powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
mailowo poprzez adres e-mail:  iod@powreketrzyn.pl  
 
Dane osób korzystających z oferty Ośrodka są przetwarzane w celu: 
♦ Świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczęszczającym 
do przedszkoli i szkół w rejonie powiatu kętrzyńskiego oraz dzieciom zamieszkałym na tere-
nie powiatu kętrzyńskiego nieobjętym edukacją przedszkolną; 
♦ Udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej                       
z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; 
♦ Udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 
♦ Wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,                
wychowawczych i opiekuńczych; 
♦  Organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej zgodnej z działalnością Administratora; 
♦  Wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych; 
♦ Wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i staty-
stycznych wynikających z ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty. 
Okres przechowywania danych: 
Dane osób korzystających z pomocy specjalistów Ośrodka przechowywane są przez okres 
wymagany przez ustawę Prawo oświatowe i ustawę o systemie oświaty oraz przepisy wyko-
nawcze (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szko-
łach i placówkach, Dz. U. 2017 poz. 1591 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej                
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko-
ły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz. U. 2017 poz. 1646). 
Prawa osób których dane są przetwarzane: 
Każdy Klient posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 
Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Korzystanie z pomocy specjalistów Ośrodka jest dobrowolne i nieodpłatne. Jednak do reali-
zacji działań specjalistycznych konieczne jest zebranie danych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego. 
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Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Wspierania Roz-
woju i Edukacji z siedzibą przy ul. Pocztowej 11 w Kętrzynie (11-400), 
2) Dyrektor Ośrodka powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować 
się mailowo poprzez adres e-mail:  iod@powreketrzyn.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na pod-
stawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a następnie doku-
mentacja rekrutacyjna po upływie 7 dni zostanie trwale zniszczona, 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie,  
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne. 
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 
 
 
 
…………………………………………….. 
podpis Klienta 
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Klauzula informacyjna dla wolontariuszy 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Wspierania Roz-
woju i Edukacji z siedzibą przy ul. Pocztowej 11 w Kętrzynie (11-400), 
2) Dyrektor Ośrodka powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować 
się mailowo poprzez adres e-mail:  iod@powreketrzyn.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wolontariatu - na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r.  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzy-
skania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy,  
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego    
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym za-
kresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia 
współpracy przez Administratora 
 
 
…………………………………………….. 
podpis Klienta 
 
 


