
 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  ADMINISTRATORA  DLA  RODZICÓW/OPIEKUNÓW  PRAWNYCH 

DIAGNOZOWANYCH  DZIECI  W  ZWIĄZKU  Z PRZETWARZANIEM  DANYCH  OSOBOWYCH 
 Zgodnie z 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  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018r. poz. 1000) informujemy, że: 

W procesie diagnozowania i terapii Państwa dzieci zaangażowanych jest trzech Administratorów 

Danych Osobowych, którzy w ramach swoich kompetencji będą współdziałać w celu zdiagnozowania dzieci 

zgłoszonych przez rodziców / opiekunów prawnych i doboru właściwej terapii. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii Dom Wczasów Dziecięcych w Starej 

Łubiance, ul. Kościuszkowców 2A, 64-932 Stara Łubianka, reprezentowane przez Dyrektora, 

które powołano: 

1) Uchwałą nr XXXVIII/921/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 

2017r. W uzasadnieniu uchwały – WSCEiT prowadzi działalność dydaktyczna, opiekuńcza  

i wychowawcza oraz terapeutyczna dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia dla 

prawidłowego rozwoju. 

2) Uchwałą nr XXXIX/956/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 

r. w sprawie utworzenia Domu Wczasów Dziecięcych w Starej Łubiance oraz włączenia  

go w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance 

podjętą na podstawie: 

• art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 

• art. 88 ust. 1 i 7, art. 91 ust. 1, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe. 

Akt założycielski placówki wymienionej w § 1 (Domu Wczasów Dziecięcych) stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

Statut placówki, o której mowa w § 1 (Domu Wczasów Dziecięcych) stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały. 

W/w uchwały stanowią, że Dom Wczasów Dziecięcych, który organizuje diagnozowanie dzieci. 

funkcjonuje w ramach WSCEiT w Starej Łubiance; 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest 

także Fundacja Medycyna i Sztuka z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mostowej 6, 61-854 Poznań, 

wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr 

Sądowy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu pod 

numerem KRS 000568100 o numerze NIP 7831728920, REGON 362073270, reprezentowana przez 

Prezesa Zarządu. WSCEiT DWD w Starej Łubiance i w/w fundacja zawarły umowę dotyczącą 

współdziałania oraz zatrudniania lekarzy diagnostów i terapeutów.  

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest 

również zespół lekarzy specjalistów, diagnostów, wykonujących świadczenia medyczne w tym na 

rzecz WSCEiT  DWD. Zespół lekarzy z racji wykonywanego zawodu jest zobowiązani przestrzegać 

przepisów: 

• Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 

wydanego na podstawie przepisów tej ustawy  

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu  

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

 

Administratorów Danych Osobowych Państwa dzieci obowiązuje tajemnica zawodowa wynikająca  

z przepisów prawa (tajemnica lekarska) i kodeksów etycznych. Tajemnica zawodowa jest jedną  

   z podstawowych cech zawodów zaufania publicznego, a jej podstawowym zadaniem w przypadku zawodów 

medycznych związanych z ochroną zdrowia psychicznego jest zapewnienie przestrzegania prawa pacjenta do 

poufności danych osobowych, poufności diagnozowania i prowadzenia terapii. Administratorzy Danych 

Osobowych Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka zapewniają, że dane te będą odpowiednio 

chronione, aby osoby niepowołane nie miały do nich dostępu. 



Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii Dom Wczasów Dziecięcych w Starej 

Łubiance informuje rodziców / opiekunów prawnych dzieci o przetwarzaniu danych osobowych 

przez placówkę: 

1. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi oraz danymi osobowymi Pani/Pana dziecka 

przetwarzanymi przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii Dom Wczasów 

Dziecięcych w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2A, 64-932 Stara Łubianka, można 

kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: zspstaralubianka@op.pl lub nr tel. (067) 

216 01 14; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danymi osobowymi Pani/Pana dziecka w zakresie 

działania Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii Dom Wczasów Dziecięcych 

w Starej Łubiance, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień za pomocą adresu  

e-mail: hanna.kielbon@iod-rodo.pl lub tel. 662 08 02 08 lub 729 057 572; 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia diagnozowania dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h 

ogólnego rozporządzenia (RODO) w związku z: 

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, wydanym na podst. art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, 

• Rozporządzeniem w sprawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 

2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wydanym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 

5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

4. Odbiorcą danych może być rodzic/opiekun prawny dziecka. W związku z przetwarzaniem danych  

w celu o którym mowa w pkt. 4 innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko 

takie podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa; 

5. Dane osobowe dzieci zgłoszonych do diagnozowania oraz dokumentacja diagnozy będą przetwarzane, 

w tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane,  

a następnie w celach archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt 

bądź przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan 

prawo do:  

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie Art. 15 RODO,  

b) sprostowania danych, na podstawie Art. 16 RODO,  

c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie Art. 18 RODO. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii Dom Wczasów Dziecięcych w Starej Łubiance,  

ul. Kościuszkowców 2A, 64-932 Stara Łubianka Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przez nas profilowane; 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

10. Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania 

danych będzie nierozpoznanie wniosku.  
Dyrektor 

Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii Dom Wczasów Dziecięcych 

w Starej Łubiance 

mgr inż. Anna Kubiak 

 

 

Zapoznałem się…………………………………….………….. 

                              (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
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