8.

9.

Różnice programowe wynikające z ręalizacji przedmiotów określonych w szkolnych
planach nauczania w danej szkole uczęń uzupełnia na warunkach ustalonych przez
nauczycieliprowadzącychdanezajęciaedukacyjne.
Dyrektor szkoĘ, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętności
kandydata albo ucznia zawartej w protokole, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata
na dany semestr lub rok ksńałcęnia w szkole.

§7

Klauzula informacyjna doĘcząca ochrony danych osobowych
w związku z procesem rekrutacji
Zgodńe z art. 13 rozporzqdzenią Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 lołietnia 20]6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w nłiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych, dalej ,,RODO") Zespoł Pństwowych
Szkół Artys§cznych w Zakopanem z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 12,34-500 Zakopate
informuje, że:

1.

2.
3.

Administratorem danych jest Zespół Pństwowych Szkół AĘstycznych w Zakopanem
zsiedzibą przy uI. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane, telefon: 182014158, e-mail:
sekretariat@zpsa.edu.pl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektordanych@zpsa.edu.p1.
Dane przetwarzane sąw zvviązku z procesem rekrutacji do szkoĘ na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c otaz art.9 ust. 2lit. a RODO w celu realizacji obowiązku prawnego w związku z
art. 150 i 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz.U. 2017 poz, 59
ze zm.) oraz art. 4 rozporzqdzenia Ministrą Kultury i Dziedzictwą Narodowego z dnia 9
hłietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół
i publicznych placówek artysĘcznych oraz przechodzenią z jednych Wów szkół do innych
(Dz.U. 2019 poz. 686 ze zm.).

przetwatzane do czasu zakonczęnia procesu rekrutacji do Zespołu
Państwowych Szkół AĘstycznych w Zakopanem, a za zgodą rodziców (opiekunów
prawnych) przęz kolejny rok od czasu zakotlczenia procesu rekrutacji w danym roku

4. Dane będę

5.
6.

7,

szkolnym (w celu ewentualnej ponownej rekrutacji do szkoły).
Odbiorcami danych mogą być tylko podmioty uprawnione, w tym na podstawie umów
powierzeni a przetw ar zania danych osobowych.
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzańa, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
orźźpfawo do ich przenoszenia. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że ptzetwarzanie
przęz Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do danych osobowych kandydata, w tym otrzymaria ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych kandydata,
c) usunięcia danych osobowych kandydata,

