Obowiązek Informacyjny:
1. Nazwa Placówki: Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.
2. Dane Inspektora Danych Osobowych: informacja w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Szkoły Muzycznej informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w tym:
Imię i Nazwisko, Data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i
nazwiska rodziców, adres poczty elektronicznej oraz nr kontaktowy do rodziców
– zgodnie z art. 142, 150 Ustawy Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203.
Pozostałych danych osobowych zgodnie z wymaganiami przyjęcia do szkoły regulaminem rekrutacji, Ustawą Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203 oraz
rozporządzeniem MKiDN sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych
szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do
innych
Dane osobowe uczniów wynikające z działalności placówki są rejestrowane w
bazach Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji oświatowej. Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814
3. Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z Ustawy Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017
r. poz. 59, 949, 2203), Ustawy system informacji oświatowej(Dz.U. z 2017 r. poz.2159,
2203) Ustawy
o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), dane mogą zostać
przekazane
do nadrzędnych jednostek, którym podległa jest szkoła oraz innych podmiotów, w tym do:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jednostki Samorządu Terytorialnego,
Centrum Edukacji Artystycznej.
4. Zgodnie z przysługującym Państwu prawem wynikającym z art. 16-22 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. Przysługuje państwu prawo do:
Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, prawa do dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
sprzeciwu.
5. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez
szkołę przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe przetwarzane przez szkołę będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 5 lat
zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej w szkole do celów
archiwizacyjnych, zarządzeniem nr 7/K/2012.

