
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w PŁOCKU

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 (zwane RODO), informujemy,
że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Państwowa  Szkoła  Muzyczna  Ii  II  im.  Karola
Szymanowskiego z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 23, adres e-mail: sekretariat@psmplock.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Płocku, e-mail:
iod@psmplock.pltel. 24 2622470.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w
związku z realizowaniem zadań Pracodawcy określonych realizacją stosunku pracy .

4. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celu  wskazanym  powyżej  Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
mogą być:
a) inne  podmioty  upoważnione  do  odbioru  Pani/Pana  danych  osobowych  na  podstawie  odpowiednich

przepisów prawa;
b) inne podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  okres niezbędny do realizacji  wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g) w  przypadku,  w  którym  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  odbywa  się  na  podstawie  zgody

(tj.  art.  6  ust.  1  lit.  a  Rozporządzenia),  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia  zgody
w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  warunkiem  koniecznym  w  procesie  zatrudnienia   w
Państwowej Szkole Muzycznej I  i  II  stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku. Podanie danych wynika z
przepisów prawa, tj. z:
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; (Dz. U. z 2018 r. poz.917,1000,1076)
 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)
 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 r. poz. 200, ze zm.)
 ustawa o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 1260zm.)
 ustawa z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 ze zm.)
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia

przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia
akt osobowych pracownika oraz innych przepisów prawa(Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.)

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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