KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZNIA
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 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 w postaci wizerunku ucznia utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z
wydarzeń zorganizowanych w zakresie edukacyjnym, będą przetwarzane w celu realizacji
zadań szkoły oraz prowadzenia koncertów, konkursów i innych akcji związanych z
działalnością szkoły (np. wycieczek szkolnych, uroczystości związanych z wydarzeniami
organizowanymi w szkole i poza szkołą).
4. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO.
5. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych, w tym wizerunku jest nieodpłatna, nie jest
ograniczona czasowo, ilościowo i terytorialnie. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, za
pośrednictwem dowolnego medium, dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej
szkoły oraz na tablicach szkoły, w prasie, telewizji, Internecie, na plakatach, broszurach,
ulotkach promocyjnych, dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z
wydarzeniami mającymi na celu promocję Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. F.
Chopina w Nowym Sączu.
6. Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Jest on przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.
7. Dane osobowe, w tym wizerunek ucznia, w związku z przeprowadzonym konkursem,
koncertem, lub innym wystąpieniem publicznym mogą być przetwarzane przez organizatorów
poprzez zamieszczanie na stronie internetowej szkoły, w lokalnych mediach i portalach
społecznościowych bez konieczności każdorazowego zatwierdzania.
8. Organizatorzy wystąpień publicznych zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej
wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska uczestnika, imienia i nazwiska
nauczyciela, nazwy szkoły) w harmonogramach, listach nagrodzonych i wyróżnionych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia imprezy, konkursu,
występu publicznego w szkole i poza szkołą.
10. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdej chwili.
12. Przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

