PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
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. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:
iodo@szkolamuzycznapulawy.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 Nawiązania współpracy i przekazania zlecenia do realizacji,
 wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
 realizacji prawnie uzasadnionego interesu a w szczególności: dochodzenia, realizacji lub
zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług, - podane dane będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
 Upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy, podmioty zapewniające obsługę
teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną, instytucje upoważnione do przetwarzania danych
osobowych na mocy obowiązującego prawa,
 Instytucje kontrolne oraz prowadzące na mocy przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane:
Nie krócej niż 5 lat i przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i
karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami. Podstawę do przetwarzania danych osobowych przez określony okres czasu
stanowi Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U. z 2019 r. poz. 55 z późn. zm.) wraz z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6. Przysługuje Państwu prawo do:
 dostępu do danych osobowych
 prawo żądania sprostowania tych danych
 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO). Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86
To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać regulowane jest przez Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
7. Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu, zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
8. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy
rozliczenia/wypłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
9. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.

