ANEKS nr …… z dnia ……………….
do Porozumienia nr ……………/WDPP/…………. zawartego
w dniu …………………………….………… r.
pomiędzy:
Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478),
Al. Ujazdowskie 28, NIP: 701-02-11-452, REGON: 142143583,
reprezentowanym przez: Marzennę Habib – Wicedyrektora ORE, zwanym w dalszej części
Porozumienia „ORE”
a
……………..………..…………………………………………………………………………..……..1
z siedzibą w ………………………………..…………………...………………………………………
przy ul. …………………………………………………,NIP………………………..…………….…..,
REGON:

…………………………………………….,

reprezentowaną

przez:

……………………………………………………………………………………………………………
Dyrektora/Wicedyrektora2, zwanym dalej „Poradnią”, zwanymi dalej łącznie „Stronami"

PREAMBUŁA
W związku z realizacją Porozumienia z dnia …………………….nr …………..…………….
której przedmiotem jest przekazanie poradniom psychologiczno-pedagogicznym jednego
modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9-13 lat – obszar
emocjonalno-społeczny, w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
TROS-KA, opracowanych w ramach projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie
instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, wobec zmian wynikających z zakończenia działań
pilotażowych w ww. projekcie oraz ze względu na konieczność zapewnienia przestrzeganie
1
2

Proszę podać pełną nazwę Poradni.
Niepotrzebne skreślić.

zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), strony zgodnie postanowiły, iż zmieniają wskazane
w aneksie zapisy w porozumieniu w następujący sposób.
§1
1.

Treść § 1 ust. 1 Porozumienia otrzymuje następujące brzmienie:
"ORE przekazuje Poradni bezpłatnie modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych dla
uczniów w wieku 9- 13 lat do badania funkcjonowania w obszarze emocjonalnospołecznym, w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym TROSKA”.

2.

Treść § 2 Porozumienia otrzymuje następujące brzmienie:
1. „Poradnia zobowiązuje się wykorzystać modelowy zestaw narzędzi TROS-KA
do objęcia diagnozą i wsparciem po diagnozie jak największej liczby uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, znajdującymi się pod opieką poradni.
2. Poradnia zobowiązuje się do podpisania niniejszego Porozumienia i odesłania 3
egzemplarzy na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 00-644 Warszawa, ul. Polna 46a.
3. Poradnia zobowiązuje się do nieodpłatnego stosowania w prowadzonej diagnozie
modelowego

zestawu

narzędzi

diagnostycznych

TROS-KA

oraz

materiałów

postdiagnostycznych”.
3.

Treść § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Do stosowania narzędzi wchodzących w skład modelowego zestawu TROS-KA są
uprawnione osoby z poradni psychologiczno-pedagogicznej tj. psycholodzy i pedagodzy.
Szczegółowy

wykaz

uprawnień

został

opisany

w

Wymaganiach

stawianych

użytkownikom, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia”.
4.

Treść § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Strony zobowiązują się do stosowania przyjętego w ramach Porozumienia działań,
a w szczególności:
a) będą szybko identyfikować i komunikować się nawzajem o problemach, które
pojawiają się podczas realizacji działań diagnostycznych, w celu ich zgodnego
rozwiązania;
b) będą gotowi na przyjęcie elastycznych rozwiązań tak, aby ewentualne konflikty, w jak
najmniejszym stopniu mogły zaszkodzić realizacji zaplanowanych zadań;

c) konflikty między Poradnią a ORE będą rozwiązywane drogą mediacji a strony
konfliktu będą dążyć każdorazowo do zawarcia kompromisu;
d) będą przekazywać na bieżąco telefonicznie lub mailowo informacje dotyczące
zdarzeń mających bezpośredni wpływ na realizację działań diagnostycznych;
e) zapewnią ciągłość komunikacji oraz wskażą osoby do wzajemnych kontaktów;
bieżąca komunikacja dokonywana będzie drogą elektroniczną, pisemną lub
telefonicznie.”
5.

Dotychczasowa treść

§ 8 oznaczona zostaje jako § 9. Wprowadza się § 8

o następującym brzmieniu:
„§ 8
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (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 95/46/679 – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych” (dalej jako: RODO), ORE niniejszym informuje, że:
a)

Administratorem danych osobowych pracowników Poradni, podanych w związku
z zawarciem Porozumienia jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie,
ul. Wspólna 2/4;

b)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przetwarza dane osobowe pracowników
poradni na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.;

c)

d)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –


ORE: iod@ore.edu.pl,



MIR: iod@miir.gov.pl

Dane osobowe pracowników Poradni, przetwarzane będą wyłącznie w celu
realizacji niniejszego porozumienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą
danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (np. urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych)

oraz

podmioty

świadczące

usługi

na

rzecz

administratora:

archiwizacyjne, informatyczne, prawne;
e)

Dane

osobowe

pracowników

Poradni będą

przechowywane

przez

okres

wykonywania umowy; do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych

wynikających z przepisów prawa oraz do momentu przedawnienia roszczeń
wynikających z porozumienia;
f)

Pracownik Poradni ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

g)

Pracownik Poradni ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych jeśli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się
z naruszeniem prawa;

h)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może
skutkować odmową zawarcia umowy.”
§2

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.
§3
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla ORE,
jednym dla Poradni.
§4
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Poradnia:

Podpis Dyrektora poradni, pieczątka

ORE:

Podpis, pieczątka

