Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Zespół Szkół
w Przegini z siedzibą w Przegini, Przeginia 403, 32-049 Przeginia, tel/fax.: 123898014, e-mail:
szkola@zsprzeginia.pl, strona internetowa: http://sp.zsprzeginia.pl, REGON: 350018569, NIP: 51301-70-430.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
patrycja@informatics.jaworzno.pl.
3. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej trwania są przetwarzane w
zakresie minimalnym na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz wykorzystywane w
następujących celach: realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na
Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz
innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do
sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zawartej umowy.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pracowników jest art. 6 ust. 1 lit. B
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niepodanie danych skutkuje niemożnością zawarcia umowy.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
- przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia
się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej
umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań
podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty
podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
- do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w
oparciu o wyrażoną zgodę.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego praw;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO pod adresem: ul.
Stawki, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

