KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO, informuję Pana/Panią, że:
Niepubliczna Szkoła
Mistrzostwa Sportowego w Żorach
os. Sikorskiego 52,

Administratorem Pana/i Danych jest:

Al. Zjednoczonej Europy 29
44-240 Żory
Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych oraz udostępnia jego dane
kontaktowe:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

DOROTA CZEKAJ
sekretariat@sms.zory.edu.pl
507757735
rekrutacji, realizacji umowy kształcenia, opieki medycznej,
realizacji obowiązku prawnego, prowadzenia zadań reklamowych i
marketingowych

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:

udzielona w umowie kształcenia przez Pana/Panią zgoda na
przetwarzanie danych; realizacja umowy, której jest Pani/Pan stroną;
realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy - prawo oświatowe i innych aktów prawnych
regulujących system oświaty; ochrona żywotnych interesów
wynikających z obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz działań
reklamowych i marketingowych; zadanie realizowane w interesie
publicznym, polegające na prowadzeniu kształcenia dzieci i młodzieży

Informacja o przekazywaniu danych do
innych podmiotów:

Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom
niewymienionym w przepisach prawa.
Tymi podmiotami są zakłady opieki medycznej, organizacje sportowe,
jednostki samorządowe, podmioty świadczące usługi medialne i
reklamowe na rzecz spółki/szkoły, biura rachunkowe, usługi
informatyczne. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane do chwili usunięcia danych lub
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Ma Pani/Pan prawo do:

Podane przez Panią/Pana dane są:

Pani/Pana dane:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
warunkiem podpisanej umowy kształcenia

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i
profilowaniu.

strona 1 z 1

