KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH POZYSKANYCH ZA POMOCĄ KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ
W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) administrator danych osobowych: Państwowa
Szkoła Muzyczna I st. im. Romualda Twardowskiego, ul. Partyzantów 46, 24-100 Puławy. Kontakt:
sekretariat@szkolamuzycznapulawy.pl, informuje, że:
1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za
pośrednictwem adresu e-mail: iodo@szkolamuzycznapulawy.pl lub pisemnie na adres placówki.
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania ze wszystkich praw związanych z
przetwarzaniem danych.
3. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Romualda Twardowskiego przetwarza dane kontaktowe o
nadawcach oraz adresatach korespondencji e-mail, zawarte w treści korespondencji elektronicznej, w
celu:
a) Podejmowania kontaktu z adresatami
b) Przesyłania elektronicznych dokumentów, pism oraz wniosków
c) Dokumentowania ustaleń dokonywanych z kontrahentami, rodzinami mieszkańców
d) Składania zapytań ofertowych
e) Składania zamówień
f) Przyjmowania pism, wniosków, zgłoszeń oraz skarg w postaci elektronicznej
g) Ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń
4. Korespondencja przechowywana jest przez okres 2 roku, chyba że wiadomość zawiera istotne dla
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będą
przechowywane przez okres 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z
Kodeksem Cywilnym.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji elektronicznej jest;
a) Prawnie uzasadniony interes administratora oraz nadawców wiadomości elektronicznej
(art.6 ust. 1 lit. f RODO) - wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu
kontaktu elektronicznego z placówką.
b) Konieczność podjęcia działań mających na celu podpisanie umowy lub złożenia zamówienia
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) Dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w korespondencji zamieszczone zostaną dane
szczególnych kategorii np. dotyczące zdrowia.
d) Prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed
roszczeniami (art. 6 lit. f RODO)
6. Odbiorcami danych są podmioty realizujące na zlecenie szkoły usług tj.: administrowanie siecią
teleinformatyczną, hosting poczty elektronicznej.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w
przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,



8.

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

