
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO 
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej 

RODO)  informuję, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego,  

ul. Kościuszki 28, 83-200 Starogard Gdański. 

 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą 

elektroniczną: iod.psm.starogard@gmail.com 

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

 a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków wynikających z: 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych; 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy; 

 ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 

 b) art. 6 lit. a RODO w przypadku przetwarzania wizerunku uczniów; 

 c) art. 6 lit b RODO w przypadku wypożyczenia instrumentu. 

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 a) dostępu do treści swoich danych, 

 b) sprostowania danych, 

 c) usunięcia danych, 

 d) ograniczenia przetwarzania, 

 e) przenoszenia danych, 

 f) wniesienia sprzeciwu. 

 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych 

 a) w przypadku, o którym w pkt. 3 lit a jest wymogiem ustawowym Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań ustawowych; 

 b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit b jest dobrowolne, ma Pani /Pan prawo w każdym czasie do cofnięcie 

zgody. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

 c) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit c jest warunkiem zawarcia umowy, jeśli nie poda Pani/Pan swoich 

danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 

 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom danych, z którymi zawarto umowy lub porozumienie 

na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji 

danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania 

się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych 

obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym 

danych osobowych. 
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