INFORMACJA DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE RODO

Wobec tego, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie 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, Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej RODO, Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku
prosi o zapoznanie się z informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia
w

Brzesku

z

siedzibą

przy

ul.

Królowej

Jadwigi

18,

32-800

Brzesko,

tel.:

(14)

685

33

44

adres e-mail:szkola.muzyczna@brzesko.pl, zwany dalej administratorem.
2.

Zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) i w sytuacjach
budzących wątpliwości można się z nim kontaktować drogą elektroniczną: iod-domagala@poczta.okay.pl.

3.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczniów na podstawie stosownych
przepisów w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

4.

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest: ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa
o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MKiDN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły
i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji.

5.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i danych swoich dzieci 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.

6.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9.

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Muzycznej I stopnia w Brzesku oraz po tym czasie
przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

10. Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany
odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
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