
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, dalej jako RODO), informujemy że: 

Administratorem danych jest: Szkoła Muzyczna I stopnia w Konstancinie – Jeziornie, prowadząca 
działalność pod adresem: ul. Świetlicowa 7/9 Lok 1A, 05-520 Konstancin – Jeziorna, 
(Administrator),(Szkoła) wpisana do Ewidencji Niepublicznych Szkół Artystycznych prowadzonego przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 9/96 z dnia 2 kwietnia 1996.  

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się skontaktować z 
Administratorem pisemnie na adres Szkoły lub poprzez adres email: iodo@muzyczna-konstancin.pl. 
Szkoła ustanowiła Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Filip Szanduła,  prosimy o ewentualny 
kontakt pod adresem: iodo@muzyczna-konstancin.pl ; tel. 668 555 277 lub 22 754 3969.

I Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę w szczególności: 
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a), lit.b) i lit. c) (RODO) w celu:

a) przeprowadzenia procesu rekrutacji uczniów na zajęcia prowadzone przez Szkołę,
b) podjęcia działań przed i po zawarciu umowy pomiędzy Szkołą a klientem Szkoły względem osoby, której

dane dotyczą oraz realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do
zawarcia i realizacji umowy są wymienione w umowie, podanie danych jest warunkiem niezbędnym do
zawarcia umowy),

c) przetwarzanie danych obejmuje również dane dzieci osób określnych w pkt b) powyżej ze względu na
specyfikę działania Szkoły, która realizuje cele edukacyjne i oświatowe, w tym zgodne z obowiązującym
Prawem Oświatowym i powiązanymi przepisami, zgodnie z art. 6 i art. 8 (RODO) a  wynikające z umowy
zawartej ze Szkołą

d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
e) dane osobowe przetwarzane są w wersji analogowej,
f) dane kontaktowe i adresowe służą do prowadzenia korespondencji oraz komunikacji do i ze Szkołą,

realizowanej również z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, email),
g) przekazania informacji o zmianach warunków realizacji umowy takich jak załączniki, regulaminy

obowiązujące w Szkole, ewentualna zmiana nazwy, adresu, siedziby;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:

a) marketingu usług własnych,
b) organizowania i przeprowadzania konkursów, koncertów, audycji oraz innych akcji związanych ze

specyfiką edukacyjną i artystyczną działania Szkoły,
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez

Administratora,
d) prowadzenia analiz sposobu świadczenia usług przez Szkołę;

3) ponadto na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu:
a) informacji marketingowej o nowych usługach własnych Szkoły,
b) informacji marketingowej o usługach podmiotów współpracujących ze Szkołą Muzyczną, współpraca ta

dotyczy jedynie zakresu działalności edukacyjnej i artystycznej Szkoły, przy czym dane osobowe klientów
Szkoły nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

c) marketingu bezpośredniego dotyczącego działań opartych na zgłoszeniach i sugestiach klientów Szkoły w
zakresie działalności edukacyjnej i artystycznej Szkoły,

d) działania o których mowa w punktach: b) - e) powyżej, mogą być realizowane  przez Szkołę za pomocą
komunikacji elektronicznej z wykorzystanie: SMS, MMS, e-mail.

II Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego

Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres
niezbędny do:
a) wypełnienia wymogów prawnych związanych w realizacją edukacji muzycznej w oparciu o Prawo

Oświatowe oraz innych przepisów (np. o Państwowym Zasobie Archiwalnym, dokumentacji przebiegu
nauczania),

b) zakończenia okresu rekrutacji, o ile nie zostanie zawarta umowa dotyczące realizacji usług edukacyjnych
przez Szkołę,
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c) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Szkole. 
d) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub 

rachunkowych); 
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Szkoły na podstawie 

uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której 
dane dotyczą; 

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.  
 
III Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 
Zgodnie z art. 15-21 RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych 
Osobowych przez Administratora: 
1) Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych. 
2) Prawo do sprostowania przetwarzanych danych. 
3) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). 
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
5) Prawo do przenoszenia danych. 
6) Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych. 
7) Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 
 

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek danej osoby. Administrator rozpatruje otrzymaną 
prośbę i przesyła odpowiedź; na realizację odpowiedzi mogą mieć wpływ inne okoliczności (np. liczba zapytań, 
rodzaj i komplikacja zapytań).  W ramach powyższych praw osoba może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze 
przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma 
wpływu na: 
1) legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem, 
2) realizację obowiązującej umowy pomiędzy daną osobą a Szkołą. 

 
W ramach prawa dostępu, osoba jest uprawniona do pozyskania następujących informacji, w formie kopii: 
1) Cele przetwarzania Danych Osobowych; 
2) Kategorie Danych Osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu; 
3) Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) dane mogą być 

przekazane; 
4) Informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych; 
5) Informacje o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
6) Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby 

lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe; 
7) Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje 

profilowania danych. 
Szkoła wdrożyła środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne) i stale je rozwija w zakresie możliwości Szkoły, 
mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym 
przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez 
Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostęp do Danych 
Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych nauczycieli i pracowników Szkoły. Szkoła jest uprawniona do 
udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 
 
IV Komu udostępniamy dane. 
 
Dane osobowe są udostępniane zgodnie z obowiązkiem prawnym Administratora, w tym jednostce 
nadzorującej Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dane 
osobowe służące prowadzeniu komunikacji SMS i MMS są prowadzone w zbiorze danych 
administrowanych przez serwerSMS Polska Sp z o.o. z siedzibą ul. Ogrodowskiego 27 44-300 Rybnik, na 
podstawie stosownej umowy: https://serwersms.pl/rodo 
Dane osobowe służące prowadzeniu komunikacji email są prowadzone w zbiorze danych pocztowych 
administrowanych przez firmę Nazwa.Pl Sp z o.o z siedzibą ul.Mieczysława Medweckiego 17; 31-870 
Kraków, na podstawie stosownej umowy: /https://www.nazwa.pl/ 
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Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio 
lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby 
fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą dane osoby identyfikować.. 
RODO – oznacza Rozporządzenie 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), zgodnie z którym Administrator przetwarza Dane osobowe. 
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