
Klauzula informacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

B. Klauzula informacyjna dla pracowników 

C. Klauzula informacyjna stosowane przy zleceniach, umowach o dzieło, z wykonawcami, 

kontrahentami 

D. Klauzula informacyjna o monitoringu 

E. Klauzula informacyjna przy internetowej komunikacji ( intranet) 

F. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy 

G. Klauzula informacyjna dla darczyńców 

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

 

8) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres …..dni/lat (lub kryteria ustalania okresu) 

9) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w każdym momencie*  

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

11) Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu ……, 

(podać przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą) 

12) Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe 

zostały zebrane: Pana/Pani dane 

 

 

 
 

 

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) 

informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana - dziecka, danych osobowych jest Państwowa Szkoła 

Muzyczna I i II st. imienia Witolda Lutosławskiego w Nysie, Rynek Solny 2, 48-300 Nysa, 

tel. 77 433 20 14, e-mail: psmwitlu@go2.pl. 
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Angeliką Pietrzak możliwy jest pod adresem 

email: ang.inspektor@o2.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia                       
XX Wakacyjnego Kursu   Big-Bandowego 1-6 lipca 2019 r.       
  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w 

konkursie. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań kursu. 

6. Posiada Pan/i / uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 
 

mailto:psmwitlu@o2.pl


 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

 
 
Ja, niżej podpisany/  
 
……………...…………………………....………………………………………,  
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
………………..…………………………………..……….………………… 

 
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka, zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) do celów związanych z udziałem w organizowanym 
przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Nysie  XX Wakacyjnego Kursu   Big-Bandowego 1-6 

lipca 2019 r., zwaną dalej administratorem danych.  
 

………..…………………………..............................................................  
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka danych osobowych w celach 
organizacji i przeprowadzenia Kursu. 
 

………..…………………………..............................................................  
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Szkoły imienia i nazwiska mojego / 
mojego dziecka.*  
 

………..…………………………..............................................................  
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na umieszczenie na stronie internetowej Szkoły zdjęć, 
filmów, zawierających wizerunek mój /  mojego dziecka, zarejestrowanych podczas trwania 
kursu*  
 

………..…………………………..............................................................  
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 
 

*Zgody opcjonalne  
 


