KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
zwanego dalej RODO, informuję, że:
- administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w
Międzyrzeczu, adres: Os. Centrum 10, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95-741-24-44;
- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przestrzeganie zasad
ochrony danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w
sprawach przetwarzania danych osobowych za pomocą e-mail: iod@psmmiedzyrzecz.pl, tel.:
535 340 597;
- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły zgodnie z art. 6 ust.1
lit c) RODO [podstawy prawne przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1148 z późn.zm.)];
2) za Państwa zgodą w celu uczestnictwa w wycieczkach, konkursach zgodnie z art.6 ust.1 lit.
a RODO;
3) za Państwa zgodą wizerunek dziecka w celu publikacji w gazetkach szkolnych, na stronie
internetowej szkoły, czy też w celu promocji szkoły, tablo zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO;
- dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi PSM I st. w Międzyrzeczu
zawarła/zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. ubezpieczenie na
czas wycieczki, dostawca oprogramowania księgowego, e-dziennik);
-dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony
w jednolitym rzeczowym wykazie akt;
- w związku z przetwarzaniem danych osobowych zainteresowanym przysługuje prawo
dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz
usunięcia- po ustawowym obowiązkowym okresie przechowywania danych;
- w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
- administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane
osobowe;
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich
przetwarzania, jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości nauczania w PSM I st. w Międzyrzeczu. Jednakże w zakresie danych
przetwarzanych na podstawie zgody stosownie do art.6 ust.1 lit. a) RODO przysługuje prawo
do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- DOTYCZĄCA MONITORINGU
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Międzyrzeczu, informuje, że na terenie szkoły
prowadzony jest monitoring wizyjny.
Ponadto zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(RODO) informuję, że:
-administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w
Międzyrzeczu,
adres:
Os.Centrum10,
66-300
Międzyrzecz;
e-mail:
sekretariat@psmmiedzyrzecz.pl, tel.: 95 741 24 44;
-administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w
sprawach
przetwarzania
swoich
danych
osobowych
za
pomocą
e-mail:
iod@psmmiedzyrzecz.pl, tel.: 535 340 597;
-administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uczniów i pracowników szkoły, ochrony mienia szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
-podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób
zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) w/w Rozporządzenia RODO w
związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu
pracy;
-dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które wykażą potrzebę uzyskania
dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią);
-dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w
postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania;
-osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
-administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA – UDOSTĘPNIENIE INSTRUMENTU
Zgodnie z art. 13 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 informujemy, że:
•

•
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I
stopnia w Międzyrzeczu, Os. Centrum 10, tel. (095) 741 22 44, e-mail:
sekretariat@psmmiedzyrzecz.pl, reprezentowana przez Dyrektora szkoły.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych skontaktować się można za pomocą email: iod@psmmiedzyrzecz.pl, tel.: 535 340 597
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przekazanie instrumentu
muzycznego do ćwiczeń.

•
•
•
•
•

•

•

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 lit. a)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy oraz organy
państwowe w przewidzianych prawem sytuacjach.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do
momentu zwrotu instrumentu.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji
w/w celów.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 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 (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu– rekrutacja uczniów
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Międzyrzeczu, z siedzibą na Os. Centrum10, 66-300 Międzyrzecz tel. 95 741 24 44.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w
sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pomocą :
e-mail: iod@psmmiedzyrzecz.pl, tel.: 535 340 597
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do
szkoły zgodnie z art. 6 ust.1 lit a, c RODO.
Podstawy prawne przetwarzania: art. 142 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1148 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz.U. z 2019r., poz. 686) (art.6 ust.1 lit. c); udzielona przez Państwa zgoda
(art.6 ust.1 lit. a).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do tego na
podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest
do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych. W przypadku
kandydata nieprzyjętego do szkoły dane osobowe będą przetwarzane przez okres roku od
zakończenia procesu rekrutacji m.in. w celu obrony ewentualnych roszczeń; protokół z
przebiegu badania przydatności przechowywany będzie do końca roku kalendarzowego, w
którym było przeprowadzone badanie przydatności.

6. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w
tym profilowaniu.
7. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo
dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia po upływie
okresu przechowywania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie danych
przetwarzanych na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje prawo do jej
wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w
danych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
10. Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie wskazanych powyżej przepisów prawa i
niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, zatem konsekwencją ich niepodania
będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
- PO PRZYJĘCIU UCZNIA DO SZKOŁY
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Międzyrzeczu informuje, że:
- administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w
Międzyrzeczu, adres: Os. Centrum 10 66-300 Międzyrzecz, tel. 95-741-24-44;
- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przestrzeganie zasad
ochrony danych osobowych.
- w sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem
ochrony danych e-mail: iod@psmmiedzyrzecz.pl, tel.: 535 340 597
- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły zgodnie z art. 6 ust.1
lit c) RODO [podstawy prawne przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (t. j. Dz.U. z 2019r. poz.1148 z późn.zm.)];
2) za Państwa zgodą w celu uczestnictwa w wycieczkach, konkursach zgodnie z art.6 ust.1 lit.
a RODO;
3) za Państwa zgodą wizerunek dziecka w celu publikacji w gazetkach szkolnych, na stronie
internetowej szkoły, czy też w celu promocji szkoły, tablo zgodnie z art.81 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych;
- dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi PSM I st. w Międzyrzeczu
zawarła/zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. ubezpieczenie na
czas wycieczki, dostawca oprogramowania księgowego, e-dziennik);
-dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony
w jednolitym rzeczowym wykazie akt;
- w związku z przetwarzaniem danych osobowych zainteresowanym przysługuje prawo
dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz
usunięcia- po ustawowym obowiązkowym okresie przechowywania danych;

- w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
- administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane
osobowe;
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich
przetwarzania, jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości nauczania w PSM I st. w Międzyrzeczu. Jednakże w zakresie danych
przetwarzanych na podstawie zgody stosownie do art.6 ust.1 lit. a) RODO przysługuje prawo
do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

