OŚWIADCZENIE

W związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego (RODO),
pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych w systemach
informatycznych Krakowskiej Bursy Szkolnej.
Dane osobowe:
Kandydat ubiegający się o miejsce w bursie wysyłając kwestionariusz osobowy, przekazuje nam takie
informacje jak: imię i nazwisko (rodzica/opiekuna i wychowanka), adres zamieszkania, pesel, datę i
miejsce urodzenia, informacje odnośnie szkoły itd.
Administrator:
Administratorem danych jest Pan Krzysztof Nowak pełniący funkcję Dyrektora w placówce zwanej
Krakowską Bursą Szkolną z siedzibą 30-109 Kraków, ul. Bolesława Prusa 7 wpisaną do ewidencji szkół i
placówek niepublicznych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Przetwarzanie danych:
Podawane dane wykorzystujemy w procesie rekrutacji, naboru oraz podstawy do przyjęcia kandydatów
do placówki. Dzięki podanym w dokumentach danych kontaktowych, mamy możliwość utrzymywania
stałego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków. Ułatwiają nam również
natychmiastową identyfikację mieszkańca Bursy ze szkołą do której uczęszcza, profilem nauczania oraz
klasą. Dane osobowe będą również przetwarzane przez inne instytucje na podstawie przepisów prawa
oświatowego.
Przekazywanie danych:
Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe wychowanka lub rodzica/opiekuna prawnego
możemy podać służbom bezpieczeństwa (policja, pogotowie, straż pożarna) w razie sytuacji zagrażającej
życiu lub zdrowiu oraz innym instytucją na podstawie przepisów prawa oświatowego.
Przetrzymywanie danych:
Dokumentacja zawierająca dane osobowe oraz kontaktowe jest przetrzymywana w zamkniętych
szafach, do której osoby postronne nie mają dostępu. Kwestionariusze osobowe osób ubiegających się
o miejsce w bursie, niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji są niszczone na koniec danego roku
szkolnego.
Prawo do zmiany danych:
Rodzic/opiekun prawny ma prawo do żądania dostępu do danych swojego dziecka/podopiecznego, ich
korekty lub aktualizacji.
Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Wizerunek:
Decydując się na zamieszkanie w Krakowskiej Bursie Szkolnej, wychowanek zgadza się na nagrywanie
swojego wizerunku poprzez aktywne kamery w budynku (korytarze i pomieszczenia ogólnodostępne)

oraz na zewnątrz (tył i przód budynku). Nagrania mogą być udostępniane jedynie służbom
bezpieczeństwa (policja, staż pożarna, pogotowie) w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.
Wychowanek bursy wyraża zgodę również na udostępnianie swojego wizerunku (ew. głosu) na zdjęciach
oraz krótkich filmikach na fanpage oraz stronie internetowej Krakowskiej Bursy Szkolnej. Dzięki temu
mamy możliwość promowania placówki oraz świadczenia usług w zakresie edukacji, realizacji zadań
placówki oraz prowadzenia konkursów i innych akcji związanych z działalnością placówki edukacyjnej.

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Data i podpis wychowanka

……………………..……………………………….

………………………………………………………

Dziękujemy za chwilę uwagi poświęconą za zapoznanie się z powyższymi informacjami.
KRAKOWSKA BURSA SZKOLNA
ul. Bolesława Prusa 7
30-109 Kraków
email: sekretariat@bursakrakowska.pl
tel.: 12 359 38 26
kom: 500 841 960

