KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW –
PO PRZYJĘCIU DO SZKOŁY
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej rozporządzenie RODO
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/ opiekunów prawnych jest:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu
ul. Nawojowska 213
33-300 Nowy Sącz
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły,
tel. (18) 443 93 33, e-mail: sekretariat@psm.nowysacz.pl,
NIP 734 25 72 878, REGON 000277569.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt: iodo@psm.nowysacz.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana i dane osobowe Pani/Pana dzieci będą przetwarzane w celu
realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością
wychowawczą i opiekuńczą, promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia.
4. Dane osobowe Pani/Pana i dane osobowe Pani/Pana dzieci są przetwarzane na podstawie art.
6 ust 1 lit. a), lit. c), art.9 ust.2 lit. a), lit. h) – RODO.
5. Podanie danych osobowych ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych zawartych w
podaniu o przyjęcie do szkoły (oraz – w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły – fotografii
w procesie wyrabiania legitymacji szkolnej) jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7
września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty.
6. W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły, dane osobowe ucznia i jego rodziców / opiekunów
prawnych będą - zgodnie z w/w ustawą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z w/w ustawą i będą przechowywane przez 5 lat od
momentu zakończenia nauki. Dane osobowe ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych (w
arkuszach ocen, inne) będą przechowywane przez okresy zawarte w jednolitym rzeczowym
wykazie akt, na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach ze zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie
postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ze zm.
7. Wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub
autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły przetwarzane będą
na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Odbiorcami danych są: upoważnieni pracownicy PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym
Sączu, instytucje oraz firmy, z którymi zawarto umowy powierzenia danych osobowych.
9. Uczeń w wieku powyżej 16 lat lub jego rodzic / opiekun prawny mają prawo żądania od
Szkoły:
 dostępu do danych dotyczących ucznia,
 otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,





prostowania tych danych,
usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co
administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w
przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności,
otrzymania danych przekazanych Szkole przez ucznia / rodzica / opiekuna prawnego
lub przekazania ich innemu administratorowi w postaci pliku komputerowego w
powszechnie stosowanym formacie.

10. Dane osobowe ucznia są poddawane profilowaniu polegającemu na
 automatycznym przyporządkowaniu uczniów do grup otrzymujących lub nie promocję
do kolejnej klasy w zależności od liczby ocen niedostatecznych.
 automatycznym ustalaniu średniej ocen decydującej o otrzymaniu świadectwa
szkolnego z wyróżnieniem.
11. Uczeń w wieku powyżej 16 lat lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

