
 

 

 

Klauzula Informacja Administratora Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych objętych wnioskami o przyjęcie na zajęcia, 
prowadzenia rekrutacji uczniów oraz uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Szkołę Muzyczną I Stopnia w Konstancinie -Jeziornie. 

 
Administratorem Państwa danych, jest Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie – Jeziornie (zwana dalej SMKJ) pod adresem ul Świetlicowa 7/9; 05-520 
Konstancin-Jeziorna, wpisana do Ewidencji Niepublicznych Szkół Artystycznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod 
numerem 9/96. 

1. Dane kontaktowe - we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu uprawnień 
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres email: iodo@muzyczna-konstancin.pl 

2. Cel przetwarzania - przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby: 
2.1. prowadzenia działań informacyjnych oraz identyfikujących możliwości korzystania z zajęć oferowanych przez SMKJ w celu realizacji odpowiedzi 

na indywidualne zapytania zainteresowanych, 
2.2. przeprowadzenia procesu rekrutacji do SMKJ - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na 

wniosek osoby, której dane dotyczą, w celu spełnienia wymogów kwalifikacyjnych, przed zawarciem umowy dotyczącej nauki w SMKJ.  
2.3. realizacja umowy dotyczącej świadczenia usług w zakresie edukacji muzycznej,  
2.4. wewnętrznych celów administracyjnych SMKJ, w tym statystyki i raportowania SMKJ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);  
2.5. marketingu i promocji SMKJ, w tym prowadzenia koncertów, konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO). 
3. Podstawa przetwarzania - przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie  

3.1. udzielonej przez Panią/Pana zgoda, obejmująca również wskazane dzieci, na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wzór 
zgody zamieszczony jest powyżej. 

3.2. obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), związane z rekrutacją do SMKJ, procesem nauczania, działalnością 
wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych w szczególności wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.); 

3.3. prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dotarcie 
do jak najszerszego grona zainteresowanych oraz realizacja zawartych umów,  

3.4. art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.). 
4. Obowiązek podania danych – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, brak wyrażenia wyżej wymienionej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie Państwa zapytań lub wniosku, prowadzenia rekrutacji do SMKJ, realizacji Umowy o naukę. 
5. Okres retencji - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

5.1. niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji oraz zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane,  
5.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SMKJ - przez okres do czasu ich wypełnienia; 
5.3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych SMKJ – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów SMKJ stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec 
takiego przetwarzania; 

5.4. w zakresie marketingu i promocji SMKJ – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.  
5.5. w innym przypadku, czas przez który dane będą przetwarzane wynosi do 6 m-cy od zakończenia rekrutacji, po tym okresie dane i inne 

dokumenty otrzymane związku z rekrutacją będę trwale zniszczone. 
6. Odbiorcy danych - Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane upoważnionym pracownikom SMKJ. Państwa dane 

osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 
6.1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
6.2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych 
7. Przekazywanie danych do państw trzecich - Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym, z wyjątkiem przypadków na które wyrażą odrębną Państwo zgodę (wykorzystywanie wizerunku w mediach).   
8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji - Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa. 
9. Państwa uprawnienia - przysługują Państwu prawa dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych: 

9.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
9.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
9.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)  
9.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
9.5. prawo do przenoszenia danych osobowych jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 

podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 
9.6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją, oraz 

przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa 
powyżej. 

9.7. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z wymienionych powyżej uprawnień prosimy o przesłanie maila na adres e-mail: iodo@muzyczna-konstancin.pl 
10. Wniesienia skargi do organu nadzorczego  - przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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