KLAUZULA INFORMACYJNA – RADA RODZICÓW

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 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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych oraz Radę
Rodziców w celu realizacji zadań szkoły w związku z funkcjonowaniem Rady Rodziców.
4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie: art.6 ust 1 lit. c) – RODO, oraz
na podstawie ustawy Prawo Oświatowe.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
następnie zostaną usunięte.
6. Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane, udostępniane tylko podmiotom
uprawnionym: organy nadzoru oświatowego, podmioty wykonujące usługi bankowe,
ubezpieczeniowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sądy, prokuratura, policja, organy ścigania,
podatkowe oraz inne podmioty publiczne gdy istnieje do tego stosowna podstawa prawna.
7. Podanie danych Pani/Pana jest obowiązkiem ustawowym. Dane powinny być podane w
zakresie: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania. Podanie innych danych jest dobrowolne
(e-mail, nr telefonu).
8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania, 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 oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych
9. Nieudostępnienie danych osobowych Administratorowi spowoduje brak możliwości udziału
w funkcjonowaniu w Radzie Rodziców.
10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy stwierdzi Pan/Pani, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz żadnej
organizacji międzynarodowej. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

