Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest ABRYS Autorskie Studium Dizajnu
i Fotografii z siedzibą we Wrocławiu (53-608) przy ul. Robotniczej 36
2. Inspektorem Ochrony Danych w ABRYS Autorskie Studium Dizajnu i Fotografii jest
Marek Piotr Stolarski, z którym kontakt możliwy jest na drodze komunikacji elektronicznej
na adres: rodo@mandalore.pl
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie –Prawo
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji
statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą
udostępniane innym odbiorcom.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych słuchaczy jest ustawa Prawo oświatowe,
ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie
MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy Psychologicznopedagogicznej.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub w przypadku umów o naukę
wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w
lub jest niezbędne w celu zawarcia innej umowy.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Dane osobowe słuchaczy będą przechowywane przez okres nauki w ABRYS Autorskim
Studium Dizajnu i Fotografii w oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach
szczególnych.

