Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016
r. (zwanego dalej RODO) informuję, iż:
 administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz Kandydata do naszej szkoły jest Państwowa
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara z siedzibą w Gryficach na ul. Piłsudskiego 3
 administratorem bezpieczeństwa informacji a od 25.05.2018 inspektorem ochrony danych w
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Gryficach jest dr Marlena Płonka dane kontaktowe: mplonka@centrum.stargard.pl
 dane osobowe Pani/Pana oraz Kandydata do naszej Szkoły przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia rekrutacji do naszej Szkoły na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO tj. przetwarzanie
danych zawartych w formularzu przyjęcia do naszej szkoły jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 150 ustawy z dn. 14.12.2016 Prawo
oświatowe
 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Kandydata do naszej Szkoły jest właściciel serwera, na
którym przechowywane są przetwarzane przez administratora dane osobowe
 dane osobowe Pani/Pana oraz Kandydata do naszej szkoły będą generalnie przechowywane przez
okres nie dłuższy niż 1 rok – zgodnie z art. 160 ustawy z dn. 14.12.2016 Prawo oświatowe oraz
postanowieniem Statutu Szkoły
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści przekazywanych nam danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania
 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO a od 25.05.2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy przyjęcia do naszej
Szkoły. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych wymaganych we wniosku o przyjęcie do
naszej szkoły a niepodanie wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości
rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do naszej szkoły
 Przekazane nam dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu
Przekazano mi powyższą klauzulę informacyjną dnia ……………………………..
……………………………………………………………
(podpis)

