Klauzula informacyjna dla ucznia (pełnoletniego)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.
Wojciecha Kilara w Gryficach z siedzibą na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 72-300 Gryfice
(zwanym dalej Szkołą);
2) Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u nas dr Marlena Płonka - Inspektor Ochrony
Danych, z którą można kontaktować się pod adresem: mplonka@centrum.stargard.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i
opiekuńczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych określonych w
Prawie oświatowym z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198),
 promocji działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za jego zgodą wyrażoną w trybie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie wysyłając maila na adres:
szm@xl.wp.pl lub na adres siedziby Administratora;
4) Wizerunek (zdjęcia, filmy) i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane
na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowych Facebook prowadzonych przez Szkołę w
celu promocji jej działań dydaktyczno-wychowawczych oraz osiągnięć uczniów - na podstawie
dobrowolnej, pisemnej zgody ucznia zbieranej przez nauczycieli. Zgoda może być w każdym czasie
wycofana poprzez wysłanie maila na adres: szm@xl.wp.pl lub pisma na adres siedziby Administratora
wskazanym w pkt. 1;
5) Dane osobowe są udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom:
 podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6) Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z
procesem nauczania - określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż
jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie, dane są przechowywane do
momentu wycofania zgody
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma podstawy prawnej
do ich przetwarzania.
8) Dane osobowe nie podlegają w naszej Szkole profilowaniu a ich podanie jest niezbędne do realizacji
przez Szkołę procesu kształcenia.
Dyrektor Szkoły

