PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WOLONTARIUSZY
1. 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:
2. 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.
3. Administrator Danych Osobowych powołał w placówce Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z
którym mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iodo@szkolamuzycznapulawy.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji związanej z
działalnością wolontaryjną na podstawie art. 6 ust 1 pkt e rozporządzenia PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) oraz
zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 37 z późn.zm.).
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy szkoły.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt opracowanym na
podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019
r. poz. 55).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem
współpracy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie niemożliwość współpracy;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

