KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W KURSIE PRZYGOTOWUJĄCYM DO MATURY
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku 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 Nr 119.1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”:
1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana dziecka jest Politechnika Częstochowska (dalej PCz), z siedzibą przy
ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, adres e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl.
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod
numerem telefonu 34 325 04 71, adresem e-mail iodo@pcz.pl lub za pośrednictwem Administratora Danych
Osobowych.
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka zbierane są w celu prawidłowej organizacji i realizacji bezpłatnego kursu
przygotowującego do matury, w szczególności:
− rekrutacji
− organizacji
− realizacji
4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane:
− imię i nazwisko uczestnika kursu
− email
− nazwa szkoły
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w punkcie 3 lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.
6. Politechnika Częstochowska będzie przechowywać dane osobowe Pani/Pana dziecka wieczyście.
7. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów RODO.
8. W związku z przetwarzaniem przez PCz, danych osobowych Pani/Pana dziecka, przysługuje Pani/Panu prawo do
dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, żądania zaprzestania przetwarzania osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu.
9. Jeżeli Pani/Pan wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby prawidłowej organizacji i realizacji bezpłatnego kursu
przygotowującego do matury dochodzi/nie dochodzi* do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy występują przesłanki
niezgodnego przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania tych
danych osobowych niemożliwe będzie uczestnictwo w kursie przygotowującym do matury.

Częstochowa dn…………….

Przyjąłem/-am do wiadomości……………………….
(czytelny podpis)

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie 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 Nr
119.1 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000 z późn. zm.)
____________________
*Niepotrzebne skreślić

