ZGODA na czasową publikację danych
▪

Wyrażam dobrowolną zgodę (TAK / NIE)* na ograniczoną w czasie publikację moich danych osobowych / danych
osobowych
mojego
dziecka
………………………………………………………………………………………………………………., w postaci
imienia i nazwiska, na stronie internetowej www.psmpodwale.pl/rekrutacja w celach organizacyjno – informacyjnych,
tj. zamieszczenia danych w imiennym harmonogramie egzaminów wstępnych.

▪

Wyrażam dobrowolną zgodę (TAK / NIE)* na ograniczoną w czasie publikację moich danych osobowych / danych
osobowych
mojego
dziecka
………………………………………………………………………………………………………………., w postaci
imienia i nazwiska, na stronie internetowej www.psmpodwale.pl/rekrutacja w celach organizacyjno – informacyjnych
dotyczących terminów zajęć przygotowawczych oraz przydziału do danej grupy uczestników (dotyczy kandydatów
bez przygotowania muzycznego).

Osoby, które nie wyrażą zgody na publikację ich danych na stronie internetowej Szkoły w powyższych celach, będą mogły
zapoznać się z informacjami osobiście, w tymczasowej siedzibie Szkoły, przy ul. Dawida 7 (siedziba ZSZ nr 5) .

………………………………………
………………….
Data i czytelny podpis pełnoletniego kandydata
lub Rodzica / opiekuna prawnego dziecka

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego z siedzibą 50-449
Wrocław, ul. Podwale 68/69. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu 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).
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@psmpodwale.pl.
3. Publikowane na stronie 
www.psmpodwale.pl dane osobowe kandydatów (w postaci imienia i nazwiska) będą
przetwarzane w wyłącznie w celu poinformowania o:
a) terminach zajęć przygotowawczych oraz przydziale kandydata do danej grupy uczestników.
b) harmonogramie egzaminów.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej w celach określonych w pkt. 3 jest dobrowolnie
wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą można cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
5. Dane osobowe osób, które wyraziły taką zgodę, będą publikowane na stronie internetowej przez okres niezbędny do
realizacji procesu rekrutacji kandydatów, z tym, że:
a) dane dotyczące zajęć przygotowawczych będą publikowane w okresie od dnia 04.06.2019 do dnia 07.06.2019
b) dane ujęte w harmonogramie egzaminów wstępnych będą publikowane w okresie od dnia 07.06.2019 do dnia
16.06.2019
6. Osoby, które nie wyrażą zgody na publikację ich danych na stronie internetowej Szkoły w powyższych celach, będą
miały możliwość zapoznania się z informacjami osobiście, w tymczasowej siedzibie Szkoły, przy ul. Dawida…...
7. Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie będą profilowane.
8. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Państwa dane osobowe nie
będą przekazywane poza Unię Europejską.
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.

