Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych w procesie
rekrutacji do naszej Szkoły

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz Kandydata do naszej Szkoły jest Państwowa
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Gryficach z siedzibą na ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 3, 72-300 Gryfice (dalej Szkoła);
2) Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u nas dr Marlena Płonka - Inspektor Ochrony
Danych, z którą można kontaktować się pod adresem: mplonka@centrum.stargard.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do naszej Szkoły na podstawie art.
6 ust 1 pkt c RODO tj. przetwarzanie danych zawartych w formularzu przyjęcia do naszej Szkoły jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 150 ustawy z
dn. 14.12.2016 Prawo oświatowe;
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5) Dane osobowe Pani/Pana oraz Kandydata do naszej Szkoły będą przechowywane przez okres nie
dłuższy niż 1 rok - zgodnie z art. 160 ustawy z dn. 14.12.2016 Prawo oświatowe;
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa.
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma podstawy prawnej do
ich przetwarzania.
8) Dane osobowe nie podlegają w naszej Szkole profilowaniu a ich podanie jest warunkiem udziału w
procesie rekrutacji – brak tych danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do naszej Szkoły.
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