INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRAKTYKANTA/
STAŻYSTY NIEPEDAGOGICZNEGO
Na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
– zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Romualda
Twardowskiego w Puławach 24-100 Puławy ul. Partyzantów 46 tel./fax 081 888 58 50 reprezentowana przez
Dyrektora Szkoły.
2. Administrator Danych Osobowych powołał w placówce Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą
się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej iodo@szkolamuzycznapulawy.pl
3. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Lipińskiego w imieniu której działa Dyrektor – przetwarza
dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przepisów prawa oraz realizacji umowy stażu z urzędu
pracy/stażu finansowanego z innych źródeł/ praktyki studenckiej , na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO.
4. Pani/Pada dane osobowe otrzymaliśmy od organu/podmiotu kierującego na staż/praktykę.
5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej placówki – będą mieć wyłącznie
upoważnieni przez administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana
dane osobowe mogą być ujawniane przez placówkę odbiorcom poza strukturą. Zawsze w takiej sytuacji placówka
dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz placówki,
usługi informatyczne oraz inne upoważnione podmioty na podstawie i w granicach przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (od zakończenia prac z danymi osobowymi)
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich
danych, kopii oraz do ich sprostowania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/
Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/
Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/
zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z
Panią/Panem umowy praktyk/ stażu.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W związku z zawartym Porozumieniem, o którym mowa w art. 44 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 37 z późn.zm.), na podstawie art. 81 Ustawy
z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 1191 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*
Na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi
aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób w
materiałach informacyjno-promocyjnych służących popularyzacji działań Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.
Romualda Twardowskiego w Puławach oraz prezentowaniu jej osiągnięć z podaniem imienia i nazwiska, poprzez
rozpowszechnianie wizerunku:
a) na plakatach, w ulotkach, broszurach, folderach itp.,
b) w spotach radiowo-telewizyjnych,
c) w prasie,
d) w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych itp.
w czasie nie określonym od dnia podpisania niniejszej zgody.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą, której udzielam nieodpłatnie nie narusza
niczyich dóbr osobistych, ani innych praw. Placówka może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z
wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie w celach promocji swoich działań.
*niewłaściwe skreślić
…………………………..
Data/podpis praktykanta/stażysty

…………………………..
data/podpis dyrektora szkoły

