Informacja Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach przy ulicy
Grobelnej 6, a w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@muzyczna.pabianice.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych elektronicznych, zbieranych w celu wymiany
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej ucznia)
jest art. 6 ust. 1 lit. c 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 “RODO” (przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych umożliwiających komunikację komunikatorami internetowymi jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkował brakiem możliwości korzystania z podanych rozwiązań. Jednocześnie informujemy,
że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania zdalnego nauczania, a przetwarzane na podstawie zgody - do momentu wycofania zgody rodzica, lub przez okres realizowania zdalnego nauczania.
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przetwarzanie powyższych danych osobowych realizuje wymogi Rozporządzeniu MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty . W takim
zakresie przetwarzanie danych jest w pełni adekwatne, a ich brak uniemożliwiałby osiągnięcie celu przetwarzania.
W odniesieniu do danych uczestników nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji, które wywołuje
wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

