Klauzula informacyjna – uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni)
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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/WE z dnia
27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przetwarzane zgodnie
z ww. przepisami. Celem spełnienia wymogów RODO zamieszczamy następujący obowiązek informacyjny.
Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest: Państwowa
Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul.
Namysłowskiej 4, kod 03-454, reprezentowana przez Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie, tel. (22) 619-21-54, e-mail:
sekretariat@psm2chopin.art.pl.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nr 2 im. Fryderyka
Chopina w Warszawie nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się drogą mailową: e-mail – iod.psm@gmail.com.
3. Dane osobowe ucznia i rodzica (prawnego opiekuna), zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane
będą w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz w celu
zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO, a w szczególności Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty i Ustawa
z dnia 16 grudnia 2017r. Prawo oświatowe.
4. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów,
organizacji konkursów i ich dokumentowaniu, prowadzenia strony internetowej, tablic ogłoszeń
i gablot informacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieujętym
w art. 6 ust. 3 lit. a, będzie zgoda wyrażona w oparciu o art. 6 ust. 1. lit a RODO.
5. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator danych
osobowych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie
obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych,
a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych,
NFZ, innym jednostkom gminnym, powiatowym, oświatowym.
6.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania,
tj.:
a. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole – zgodnie z wymogami
określonymi w źródłach prawa;
b. w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody.
7.
Posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych;
b. sprostowania danych;
c. usunięcia danych;
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f. przenoszenia danych osobowych;
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych
przez przepisy prawa.
8.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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