
KLAUZULA  INFORMACYJNA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)  informujemy  o  zasadach  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  jest  Niepubliczne  Policealne  Studium  Wokalno-Aktorskie  pod
patronatem Teatru  Muzycznego  w  Lublinie  z  siedzibą  przy  ul.  Paśnikowskiego  6,  20-707  w  Lublinie,
którego organem prowadzącym jest  Fundacja  Rozwoju  i  Promocji  Inicjatyw Edukacyjno-Artystycznych
„Qurtyna.art” (KRS 0000517816).

2.  Pani/Pana  dane  przetwarzamy  w  związku  z:  a)realizacją  zadań  własnych  bądź  zleconych  szkole,
określonych przepisami prawa, a w szczególności przepisami prawa oświatowego oraz Statutu, a także na
podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz szczególnych przepisów wykonawczych,
w celu realizacji przysługujących uprawnień, zadań lub spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami
prawa;  b)wykonaniem  umów  zawartych  z  kontrahentami  Administratora;  c)wykonaniem  zadań
realizowanych  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej
Administratorowi;  d)w pozostałych  –  w związku z  udzieloną  przez  Panią/Pana  zgodą  na  przetwarzanie
danych – w określonym celu i zakresie.

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane w ściśle określonym, minimalnym zakresie. W uzasadnionych sytuacjach
Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa
(m.in. SIO, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, obsługa funduszy unijnych, ZUS, PFRON) lub
właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych
do przetwarzania. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane będziemy przetwarzać, gdy wyrazi Pani/Pan
na to zgodę (fotografowanie, filmowanie, realizacja programów i projektów, publikowanie wizerunku).

4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać jedynie w czasie objętym realizacją danego projektu,
realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w okresie wskazanym przepisami prawa. Pani/Pana dane
będziemy  przechowywać  w  celach  archiwalnych  zgodnie  z  terminami  archiwizacji  określonymi  przez
ustawy kompetencyjne lub ustawę z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r.  w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

5.  W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu  (z  wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa) uprawnienia:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania ich sprostowania;
c) usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Z tych uprawnień może Pani/Pan skorzystać kierując korespondencję na adres: Niepubliczne Policealne
Studium Wokalno-Aktorskie pod patronatem Teatru Muzycznego w Lublinie, ul. Paśnikowskiego 6, 20-707
Lublin lub pisząc na adres e-mail: sekretariat@qurtyna.eu
7.  W każdym momencie może Pani/Pan wycofać swoją  zgodę.  Dane sprzed wycofania nadal  będziemy
przetwarzać zgodnie z prawem.

8.  Ma  Pani/Pan  prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego na  niezgodne  z  RODO przetwarzanie
Pani/Pana danych przez Administratora.

mailto:sekretariat@qurtyna.eu


9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej 

…………………………………………………………………………………………………………………...
Miejscowość, data i czytelny podpis Ucznia

ZGODA  NA  PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH

Dane osobowe Ucznia (imię i nazwisko)……………………………………………………..……………………...…..
przetwarzane  będą  przez  Niepubliczne  Policealne  Studium  Wokalno-Aktorskie  pod  patronatem  Teatru
Muzycznego w Lublinie  do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Szkołę,  niezbędnych do
funkcjonowania placówki i nie będą wykorzystywane w sposób sprzeczny z tymi celami. 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
PESEL, data i miejsce urodzenia, informacja o stanie zdrowia, osiągnięciach, procesie i profilu kształcenia
przez Niepubliczne Policealne Studium Wokalno-Aktorskie pod patronatem Teatru Muzycznego w Lublinie
w celach:  edukacyjnych,  opiekuńczych,  finansowych,  statystycznych,  ewidencji,  profilaktyki  zdrowotnej,
przystąpienia  do  egzaminów  zewnętrznych,  monitoringu  w  celu  zapewnienia  bezpiecznego  przebiegu
edukacji.

Jestem zobowiązana/-y do podania ww.  danych osobowych. Wiem, że podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym do wykonywania działalności  przez Administratora.  Cofnięcie zgody spowoduje
brak możliwości wykonywania działalności szkolnej.

…………………………………………………….……………………………………………….…………………………..
Imię i nazwisko, data oraz czytelny podpis Ucznia

2. Wyrażam zgodę na udostępnienie Administratorowi danych osobowych w celach podejmowania działań
edukacyjnych  Szkoły,  organizowaniu  konkursów  i  przedsięwzięć,  w  publikacjach  prasowych  i  in.
przyczyniających się do promowania osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku Szkoły, szczególnie
poprzez  zamieszczanie  na  stronie  internetowej  Szkoły  informacji  oraz  innych  działań  oświatowych,
kulturalnych,  artystycznych i  in.  w zakresie  imienia i  nazwiska,  wizerunku (zdjęcia,  filmy),  osiągnięć
szkolnych (wyniki  konkursów i  in.)  w celach dokumentowania  działalności  Szkoły  oraz  publikowania
informacji na stronie internetowej placówki: www.qurtyna.eu

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mogła/mógł odwołać zgodę przez pisemne
oświadczenie złożone w Niepublicznym Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim pod patronatem Teatru
Muzycznego w Lublinie. 

…………………………………………………….………………………………….………………………………………..
Imię i nazwisko, data oraz czytelny podpis Ucznia

http://www.qurtyna.eu/

