Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach
24-200 Bełżyce, ul. Fabryczna 2b, tel./fax. 81 517 27 78
www.poradnia-belzyce.pl , e-mail ppp.belzyce@powiat.lublin.pl

Bełżyce, dnia ……….......
Pan/Pani
…………………………..

Zawiadomienie
Zawiadamiam, że posiedzenie Zespołu Orzekającego w sprawie Pani/Pana
dziecka
……………………………………………..
odbędzie
się
dnia………………………….. godz. …………………………….
Zgodnie z § 7. ust. 4. pkt.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły
orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych
(Dz. U. 2017. 1743) przysługuje Pani/Panu prawo do uczestniczenia w nim
i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie.
Miejsce posiedzenia Zespołu Orzekającego:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach,
ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce
Podpis Przewodniczącego Zespołu Orzekającego
…………………………………………………..
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się,
iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełżycach mające siedzibę przy ul.
Fabrycznej 2b, 24-200 Bełżyce. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych
ustalających przyczyny przejawianych przez uczniów trudności dydaktycznych i wychowawczych oraz opracowania orzeczeń i opinii wraz z
zaleceniami do dalszej pracy, informacji o wynikach badań i funkcjonowaniu dziecka w zakresie niezbędnym do wykonywania przez
Administratora Danych zadań publicznych realizowanych na podstawie uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa na
podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 i 949). Państwa dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przez czas określony kategorią archiwalną danej
sprawy, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, a także do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym dane
zostaną przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie
danych osobowych przez Osobę do tego zobowiązaną nie pozwala na zrealizowanie ww. zadania publicznego na Jej rzecz). Posiadają
Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ograniczenia
przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO. Przetwarzanie Państwa danych
osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych: ldrozdziel@gmail.com.

…………………………………
(data i podpis )

