Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest
ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz
ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące
przetwarzania Państwa danych osobowych przez Państwową Szkołę Muzyczną I
stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie oraz zasady, na jakich będzie się to
odbywać od 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych
dodatkowych działań.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie. Kontakt telefoniczny pod
numerem: 58 6863585 z Administratorem Danych. Pisemna korespondencja na
adres: ul. Dworcowa 12, 83-400 Kościerzyna.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Pan Paweł Wawrzyniak
email: iodo@psmkoscierzyna.pl
3. Państwa dane przetwarzane są w celu nauki w szkole muzycznej oraz wymagań
zapisów ustawy Prawo oświatowe. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych
danych jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zm. oraz
ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ze zm.
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacja
powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez
okres wyznaczony właściwym przepisem.
7. Administrator udostępnia Państwu wgląd do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Udostępnienie Państwa danych osobowych szkole jest wymogiem ustawowym,
dotyczy każdego.
10. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec
Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

