POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu

Klauzula informacyjna dla rodziców zapisujących dzieci
do placówki
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL ) informujemy, że: przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu następuje w celu
przeprowadzenia procedury rekrutacji do placówki. Zakres danych obejmuje dane osobowe zamieszczone w
składanym przez rodzica/opiekuna prawnego formularzu zapisu. W przypadku zakończenia rekrutacji z
wynikiem pozytywnym przetwarzanie powyższych danych przez placówkę w celu związanym z procesami
kształcenia.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do zrealizowania spełnienia

obowiązku wynikającego

z przepisu prawa. Niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procedury

rekrutacyjnej. Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe oraz rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późn. zm.). Terminy przechowywania danych
określa art. 160 wymienionej wyżej ustawy oraz Instrukcja kancelaryjna Dane udostępniane są wyłącznie
uprawnionym organom kontrolnym.

Informujemy, że:
•

administratorem podanych danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z
siedzibą w Przemyślu, ul. Św. Józefa 6 numer telefonu: 16 - 670-20-03 e-mail:
mdk@um.przemysl.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

•

Kontakt z Inspektorem danych osobowych u Administratora

jest możliwy pod

adresem: Rynek 1, 37 - 700 Przemyśl, e-mail; iodedukacja@um.przemysl.pl, tel. 511143-799
•

posiada Pani/Pan prawo do:
◦ żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
◦ wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
◦ przenoszenia danych,
◦ wniesienia skargi do organu nadzorczego,
◦ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach kiedy
podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda

•

podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu

