
 
 

Administrator danych osobowych: 
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy  reprezentowany przez  Dyrektora - 
Małgorzatę Nowak  
56-400 Oleśnica ul. Wojska Polskiego 67/69 
 
WYKAZ  ZBIORÓW DANYCH  OSOBOWYCH 
 
lp. Nazwa zbioru Postawa  prawna 

upoważniająca do 
prowadzenia 

zbioru 

Cel przetwarzania 
danych 

Kategorie osób, których dotyczą 
oraz zakres przetwarzanych 

danych 

Sposób zbierania 
oraz 

udostępniania 
danych 

Odbiorcy/kateg
orie odbiorców, 

którym 
przekazywane 

są dane 

Przekazanie 
danych do 
państwa 
trzeciego 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klienci poradni i ich 
rodziny  
 
Program: Baza 3P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa o systemie 
oświaty; 
 Rozporządzenie 
MEN w sprawie 
szczegółowych 
zasad działania 
publicznych poradni 
psychologiczno-
pedagogicznych, w 
tym publicznych 
poradni 
specjalistycznych.  

Do celów 
statystyczno-
ewidencyjnych  
oraz  
w celu sporządzania  
opinii, informacji i 
orzeczeń na wniosek 
rodzica. 

kategoria: dzieci i  uczniowie 
objęci badaniami i pomocą 
psychologiczno-pedagogiczno-
logopedyczną  
zakres danych: 
nazwisko imię, data urodzenia, 
Pesel, adres zamieszkania, 
informacje dotyczące 
rodziców/opiekunów prawnych, 
wydane opinie i orzeczenia 
zawierające informacje o 
możliwościach intelektualnych i 
stanie zdrowia oraz sytuacji 
prawne  i rodzinnej dziecka. 
 
 

Sposób zbierania 
Karta zgłoszenia 
na badania. 
Wniosek o objęcie 
terapią. 
Sposób 
udostępniania: 
Dokumenty są  
wydawane 
rodzicom 
(opiekunom 
prawnym) oraz  dla 
upoważnionych 
instytucji (np. sąd 
rodzinny) . 
Dane statystyczne 
do systemu SIO 

System SIO, 
Rodzice/opiekun
owie prawni 
dziecka /ucznia 

nie 



2. Klienci poradni i ich 
rodziny: 
a) rejestry: przyjęć; 
badań; wydanych 
opinii i orzeczeń.  
b) dzienniki 
indywidualne 
pracowników ; 
dzienniki terapii)  
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa o systemie 
oświaty; 
 Rozporządzenie 
MEN w sprawie 
szczegółowych 
zasad działania 
publicznych poradni 
psychologiczno-
pedagogicznych, w 
tym publicznych 
poradni 
specjalistycznych.  
Rozporządzenie 
MEN w sprawie  
prowadzenia 
dokumentacji 
nauczania, 
działalności wych. i 
opiekuńczej. 
 
 
 

Do celów 
statystyczno-
ewidencyjnych  
oraz  
w celu sporządzania  
opinii, informacji i 
orzeczeń na wniosek 
rodzica. 

kategoria: dzieci i uczniowie 
objęci badaniami i pomocą 
psychologiczno-pedagogiczno-
logopedyczną  
zakres danych: 
nazwisko imię, data urodzenia, 
Pesel, adres zamieszkania, 
informacje dotyczące 
rodziców/opiekunów prawnych, 
wydane opinie i orzeczenia 
zawierające informacje o 
możliwościach intelektualnych i 
stanie zdrowia oraz sytuacji 
prawne  i rodzinnej dziecka 

Sposób zbierania: 
wywiad z 
rodzicami; 
Dokumentacja 
powstała w wyniku  
badań. 
  
Sposób 
udostępniania: na 
wniosek rodzica i 
upoważnionych 
instytucji 

Rodzice 
/opiekunowie/ 
upoważnione 
instytucje 

nie 

 


