
                                     
Klauzula informacyjna dla kontrahentów Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. 

Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze informuje  

o zasadach przetwarzania danych osobowych kontrahentów oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera  

w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10, tel. 68 455 77 77,   

e-mail: sp18zielonagora@interia.pl 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze jest możliwy pod 

numerem telefonu: 880 100 339 lub adresem e-mail: :  

inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl.  

Inspektorem ochrony danych w naszej szkole jest Pani Natalia Gmurek.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

- zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

- związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

- archiwalnych – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i 

organizacyjnych, w szczególności w zakresie obsługi technicznej systemów teleinformatycznych oraz podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa  

w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach 

prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo do dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo do żądania usunięcia danych (tzw. bycia zapomnianym): 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania przedmiotowych danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

d)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia  

się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia, 

- administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do 

uzasadnienia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia,  

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne  wobec podstawy sprzeciwu. 

e) prawo do przenoszenia danych w związku z tym, że przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy. 

5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem  

i realizacją umowy. 

7. Dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że żadne 

decyzje nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili.    

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.                                                             

 

                                        

 

                                      ………………………………………………………….. 

                                                                                                                                       (data i czytelny podpis)  
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