Klauzula informacyjna dla Rodziców / Opiekunów
Zgodnie z RODO osoby fizyczne mają prawo do informacji o tym, w jaki
sposób nasza szkoła przetwarza wszelkie dane osobowe, które
posiadamy na ich temat. Aby spełnić ten wymóg, udostępniamy
“klauzulę informacyjną”, w której wyjaśniamy w jaki sposób
gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe uczniów i
ich rodziców / opiekunów.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubinie.
Inspektorem Ochrony Danych jest Marcin Kantarowski (zobacz ‘Dane
kontaktowe’ poniżej).

Jakie dane osobowe przetwarzamy
Możemy przetwarzać różne informacje o naszych uczniach oraz ich
rodzicach / opiekunach w celu zapewnienia pomocy w nauce oraz opieki
w szkole. Z tych samych powodów możemy otrzymywać te informacje z
innych źródeł - na przykład z innych szkół, zakładów opieki medycznej,
urzędów.
●
●
●
●
●
●
●

Dane kontaktowe uczniów, rodziców / opiekunów, daty urodzin,
dokumenty identyfikacyjne
Oceny, wyniki testów
Dane o frekwencji
Dane o wszelkich potrzebach edukacyjnych
Dane o zachowaniu
Dane medyczne
Zdjęcia, nagrania wideo

W jakim celu przetwarzamy te dane
Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na szkole a w szczególności:
●
●
●
●

W celu nawiązania kontaktu w razie potrzeby
Aby móc monitorować postępy w nauce
Śledzić ogólne wyniki szkoły
Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie i samopoczucie naszych
uczniów

Jakie mamy podstawy prawne aby móc przetwarzać te dane
Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala na
to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać je tam, gdzie:
●
●

Musimy przestrzegać prawa
Musimy ich użyć, aby wykonać zadanie publicznie (w celu
zapewnienia edukacji)

Czasami możemy również przetwarzać dane osobowe, jeśli:
●
●

Została udzielona nam zgoda na korzystanie z nich w określony
sposób
Musimy chronić interesy ucznia (lub interesy innych osób)

W przypadku udzielonej zgody, istnieje możliwość wycofania jej w
dowolnym momencie. Nie wpływa to prawidłowość przetwarzania
danych dokonanego przed tej zgody wycofaniem.
Niektóre z wymienionych powyżej powodów gromadzenia i
wykorzystywania danych nakładają się na siebie. Może istnieć kilka
podstaw, które oznaczają, że możemy korzystać z danych.

Gromadzenie danych
W większości przypadków dostarczenie niezbędnych danych osobowych
jest obligatoryjne. Istnieją jednak informacje, które mogą zostać
dostarczone dobrowolnie. Kiedykolwiek zbieramy informacje o naszych
uczniach, staramy się jasno informować jakiego rodzaju są to dane.
Zawsze powiemy, czy jest to opcjonalne czy obowiązkowe oraz
wyjaśnimy, co może się stać, jeśli nie zostaną podane.

Jak długo będziemy przechowywać dane
Będziemy przechowywać i przetwarzać dane uczniów przez cały czas
uczęszczania ich do naszej szkoły. Możemy je również przechowywać

po tym jak zakończą edukację w naszej placówce w przypadku kiedy
taki obowiązek nakłada na nas prawo lub została wyrażona na to
zgoda.

Udostępnianie danych
Nie udostępniamy danych naszych uczniów nikomu spoza szkoły bez
Państwa zgody, chyba że wymaga tego prawo lub jest to konieczne z
innych względów.
Tam, gdzie taka konieczność zachodzi, możemy udostępnić dane
osobowe podmiotom takim jak:
●
●
●
●
●
●
●

Policja, sądy, prokuratura, władze lokalne i centralne
Nauczyciele i organy egzaminacyjne
Nasz organ nadzorczy
Nasi dostawcy i usługodawcy - aby mogli wykonać dla nas
usługi do których ich wynajęliśmy
Nasi audytorzy - aby upewnić się że wszystko robimy
poprawnie
Służba zdrowia
Profesjonalni doradcy i konsultanci

Przysługujące prawa
Możecie Państwo dowiedzieć się jakie Państwa dane przetwarzamy
oraz w jakim zakresie, poprzez złożenie wniosku o dostęp do danych.
Jeżeli posiadamy jakiekolwiek informacje:
●
●
●
●
●

Dostarczymy opis jakie informacje przetwarzamy
Powiemy dlaczego je przechowujemy i używamy oraz jak długo
będą przechowywane
Jeżeli dane były pozyskane nie bezpośrednio, wyjaśnimy skąd
je mamy
Powiemy komu udostępniliśmy lub zamierzamy je udostępnić
Dostarczymy kopię posiadanych informacji

Możecie nas Państwo również poprosić o przesłanie danych
osobowych elektronicznie do innej organizacji, jeżeli jest to technicznie
możliwe.

Inne prawa z których można skorzystać
Posiadacie Państwo również inne prawa dotyczące wykorzystywania i
ochrony swoich danych osobowych włączając prawo do:
●
●
●

Sprostowania swoich danych osobowych
Usunięcia
danych
osobowych
lub
ograniczenia
przetwarzania
Wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

ich

Skargi
Bardzo poważnie traktujemy wszelkie skargi na to jak przetwarzamy
Państwa dane osobowe.
Prosimy o informacje, jeżeli uważacie
Państwo, że robimy coś nie tak jak powinniśmy.
W każdym momencie możecie Państwo skontaktować się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych.
Istnieje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Dane kontaktowe
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z
naszym Inspektorem Ochrony Danych :
Marcin Kantarowski
Tel: +48 784 382 052 lub +48 533 899 965
Email : iod@psm.lubin.pl

