
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016 r. str.1 ), dalej „RODO”, informują, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Koninie ul. 3 Maja 50, email: 

sekretariat@psmkonin.pl, zwany dalej: „Administratorem”.  

2. Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego 

Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail iod8@wp.pl, nr tel:503 906 669. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest obowiązek prawny Administratora 

Danych w zakresie uzyskania danych na etapie przyjmowania uczniów do publicznych 

szkół artystycznych (dane punktach 1 do 8 formularza) – Rozporządzenie Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków  

i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek 

artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U z  2019 r., 

poz. 686); Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły  

i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2474)  

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych  

z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego oraz przyjęcia do Szkoły Muzycznej  

I i II stopnia, oraz  w dalszym procesie dokumentowania przebiegu nauki w szkole.  

5. Twoje dane będą przechowywane do zakończenia procesu przyjmowania uczniów  

do publicznych szkół artystycznych oraz nauki w szkole, przy czym dane osobowe 

znajdujące się w arkuszu ocen ucznia będą przechowywane przez okres 50 lat. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych innym odbiorcom,  

ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  



7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych.  

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

Konin, dnia ..................................  ........................................................................ 
         (podpis pełnoletniego kandydata, rodzica/prawnego opiekuna) 


