KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych ucznia jest Państwowa Szkoła Muzyczna I
stopnia im. J. Garści z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Staromiejska 3 tel. 75 755 93
10
2. Podanie danych osobowych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych zawartych
we wniosku o przyjęcie do szkoły jest obowiązkowe i wynika z rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych
placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.
U. z 2014 r., poz. 686) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez
publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU nr
187 poz 1118)
3. 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 licząc od początku roku następującego po roku,
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W
przeciwnym przypadku zostaną usunięte bezzwłocznie po podjęciu decyzji o
odmowie przyjęcia do szkoły.
4. 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 dopuszczających
(instrument główny i kształcenie słuchu) niedostatecznych (pozostałe
przedmioty).
• automatycznym ustalaniu średniej ocen decydującej o otrzymaniu
świadectwa szkolnego z wyróżnieniem.
5. Dane ucznia i jego rodziców nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
7. 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.
8. Uczeń w wieku powyżej 16 lat lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

