KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoó b fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoó lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119 str. 1), dalej
RODO, informujemy, izż :
1. Administratorem Danych Pana/Pani danych osobowych (dalej „dane osobowe”) jest
Panó stwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zdunó skiej Woli, Al. Kosó ciuszki 3, 98-220
Zdunó ska Wola, NIP 8291054386, REGON 000277434, tel. 43 823 34 77 lub 43 823 25 15,
email: sekretariat@psmzw.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Panó stwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zdunó skiej
Woli jest Agnieszka Siembida, email: iod@psmzw.pl.
3. Administrator Danych przetwarza dane osobowe ucznioó w, rodzicoó w oraz opiekunoó w
prawnych w celu realizacji zadanó wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo osó wiatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.), m.in. realizacja zadanó osó wiatowych,
zapewnienia bezpieczenó stwa uczniom w czasie pobytu w szkole, umozż liwienia uczniom
korzystania z pełnej oferty szkoły, a takzż e w związku z utrzymaniem i zapewnieniem
bezpieczenó stwa systemu informatycznego, w ktoó rym przetwarzana jest wszelka
dokumentacja związana z procesem edukacji.
4. Przetwarzanie danych osobowych ww. celach nie wymaga uzyskania zgody osoby, ktoó rej
dane dotyczą.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ucznioó w jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo osó wiatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 650
ze zm.), ustawy z dnia 7 wrzesó nia 1991 r. o systemie osó wiaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198
ze zm.), a takzż e aktami wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. o sposobie prowadzenia przez
publiczne szkoły i placoó wki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalnosó ci
wykonawczej i opiekunó czej oraz rodzajoó w tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2474
ze zm.) , rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20
listopada 2017 r. o organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placoó wkach (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2199 ze zm.).
6. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny do celoó w wynikających
z prawnie uzasadnionych interesoó w realizowanych przez administratora lub przez
stronę trzecią, mozż e bycó roó wniezż art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
7. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczegoó lnych kategorii, podstawą
prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
8. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym.
Niepodanie tych danych spowoduje brak mozż liwosó ci realizacji zadanó przez Panó stwową
Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Zdunó skiej Woli.

9. W przypadku danych osobowych, ktoó rych przetwarzanie nie wynika wprost z przepisoó w
szczegoó lnych, na przykład wykorzystanie wizerunku ucznioó w, koniecznym będzie
wyrazż enie przez Panó stwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a RODO.
10. Dane osobowe kandydatoó w na ucznioó w przetwarzane są na podstawie zgody wyrazż onej
przez rodzicoó w lub opiekunoó w prawnych ucznioó w zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w
zw. z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014
r. w sprawie warunkoó w i trybu przyjmowania ucznioó w do publicznych szkoó ł i
publicznych placoó wek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typoó w szkoó ł do
innych (Dz.U. z 2014 r. poz. 686 ze zm.). Brak wyrazż enia zgody na przetwarzanie danych
osobowych spowoduje niemozż nosó có udziału w procesie rekrutacji.
11. Dane osobowe pracownikoó w pedagogicznych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w zw. z ustawą z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r.
poz. 967 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi w celu realizacji umoó w o pracę.
12. Dane osobowe pracownikoó w administracyjnych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
oraz aktami wykonawczymi w celu realizacji umoó w o pracę.
13. Dane kandydatoó w na pracownikoó w przetwarzana są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, tj. na podstawie uprzednio wyrazż onej zgody na udział w procesie rekrutacji. Brak
wyrazż enia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje niemozż nosó có udziału w
procesie rekrutacji.
14. Zgoda wskazana w pkt 9, 10, 13 mozż e zostacó cofnięta w kazż dej chwili, z zastrzezż eniem,
zż e cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodnosó có z prawem przetwarzania
danych przed cofnięciem zgody.
15. Dane kontrahentoó w oraz zleceniobiorcoó w przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO w celu wykonania zawartych umoó w cywilnoprawnych. Niepodanie danych
osobowych spowoduje niemozż nosó có zawarcia umowy cywilnoprawnej.
16. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tresó ci swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, nie przysługuje Pani/Panu prawo
do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jezż eli przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie Panó stwa zgody, mają Panó stwo prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnosó có z prawem przetwarzania, ktoó rego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
17. Odbiorcami danych osobowych mogą bycó podmioty przetwarzające dane osobowe na
zlecenie Administratora lub inne podmioty, ktoó rych udział w realizacji celoó w, o ktoó rych
mowa w pkt 3, 6, 7, 9 – 13 oraz 15 jest niezbędny, a takzż e podmioty uprawnione na
podstawie obowiązujących przepisoó w.
18. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celoó w, o
ktoó rych mowa w pkt 3, 6, 7, 9 – 13 i 15 oraz przez okres wynikający z przepisoó w
szczegoó lnych.

19. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposoó b zautomatyzowany, w tym
roó wniezż w formie profilowania.
20. Wszelkie informacje i wątpliwosó ci dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych mozż na kierowacó do Administratora Danych:
1) w formie pisemnej na adres – Al. Kosó ciuszki 3, 98-220 Zdunó ska Wola,
2) telefonicznie pod numerem – 43 823 34 77 lub 43 823 25 15,
3) mailowo na adres – sekretariat@psmzw.pl,
lub Inspektora Ochrony Danych – Agnieszki Siembidy:
1) w formie pisemnej na adres – Al. Kosó ciuszki 3, 98-220 Zdunó ska Wola,
2) mailowo na adres – iod@psmzw.pl.
21. Jesó li uznaje Pani/Pan, zż e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 606-950-000.

