
Klauzula informacyjna  – Kontrahenci i partnerzy ZSPH 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) pragniemy 
przekazać co następuje.  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W HARMĘŻACH ul. 
Borowskiego 30,  Harmęże 32 -600 Oświęcim  reprezentowany przez Dyrektora Bartłomieja Karolus 

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail zspharmeze@zspharmeze.gminaoswiecim.pl,  

pod numerem tel. 33 843 09 55 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawie przetwarzania 
danych osobowych, to – IOD@kancelariapaliwoda.pl, tel. 572 652 782. 

Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy - podstawę prawną przetwarzania stanowi 
niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną oraz w celu realizacji 
wszelkich obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. wystawianie, przyjmowanie oraz przechowywanie 
faktur i dokumentów księgowych) – art. 6 ust. 1 lit. b; c RODO. - niezbędność przetwarzania danych do wykonania 
ciążących na administratorze obowiązków prawnych. 

Pana / Pani dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy i przechowywane do czasu przedawnienia 
roszczeń wynikających z umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów 
księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).  

Odbiorcy danych: 

Pana / Pani dane mogą być przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora, przekazywane 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z 
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT, podmioty prowadzące 
działalność pocztową lub kurierską, kancelarie prawne), Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, 
podmiotom którym administrator zobowiązany jest udostępnić dane w związku z przepisami prawa.  

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

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; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 
Warszawa) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.  

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie 
będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.  

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne ale konieczne do jej zawarcia i wykonania.  


