
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 
 

 administratorem danych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Lublińcu, Pl. K. Mańki 9, 42-700 Lubliniec,  
tel. (34) 351-03-13, mail: sekretariat@psm-lubliniec.com.pl, 

 dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków publicznych nałożonych na administratora danych przepisami 
prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych  
i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.  
Podstawami prawnymi są: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z ciążącym na administratorze obowiązkiem 
prawnym i ważnym interesem publicznym proporcjonalnym do wyznaczonego celu, określonych w ustawie Prawo Oświatowe, 
ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statut 
szkoły, 

 przetwarzane są również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę, bądź innych 
umów zlecenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

 w niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda 
określona na podstawie art. 6 ust. 1 a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych 
w zakresie wizerunku, 

 w przypadku zgód, przekazywanie administratorowi danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych 
jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie 
danych wiązać się będzie z konsekwencjami, np. nieprzyjęcie do placówki, niezawarcie umowy, 

 administrator będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to 
firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej,  

 dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora, na podstawie kategorii 
archiwalnej akt, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej odwołania lub ustania celu dla którego zgoda 
była wyrażona, 

 przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy 
RODO; 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@eduabi.eu 

 

 

 

  


