KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z
04.05.2016 r.),
dalej zwanym „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka
Sucharskiego w Gościcinie reprezentowana przez Dyrektora zwana dalej „Administratorem”;
2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iodo@sspgoscicino.pl
3) Pani/Pana dane zostały Administratorowi udostępnione przez naszego kontrahenta, którego
reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów
publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem
umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego jesteś
pracownikiem/współpracownikiem.
4) Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie
reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu, stanowisko.
5) Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za które Administrator uznaje: zawarcie
i wykonywanie umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który
reprezentujesz/którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem, zapobieganie oszustwom,
zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych
procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed
roszczeniami.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz
Administratora usługi związane z wykonywaniem umowy handlowej, o której mowa w pkt. 3,
w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze,
archiwizacyjne i niszczenia dokumentów, a także właściwym organom uprawnionym do
otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania
umowy handlowej, o której mowa w ust. 5. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany
przepisami prawa.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
9) Jeśli osoba, której dane osobowe przetwarzamy uzna, że robimy to niezgodnie z przepisami
rozporządzenia informujemy, że przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.

