
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

(wzór dla kontrahentów) 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 

(RODO), informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny  

w Klęczanach, w Klęczanach, Klęczany 2, 38-333 Zagórzany, adres e-mail:  

sp-kleczany@gmina.gorlice.pl, tel.  (0-18) 351-11-04. 

2. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Leszek Proszowski, z którym można 

kontaktować się poprzez adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl, lub tel. 32/331 48 08 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i c RODO na podstawie 

wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji celów i zadań przez tutejszą 

jednostkę, w tym zawierania i realizacji umów z kontrahentami. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 

wskazany w przepisach prawa, m.in. w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt tut. jednostki (JRWA). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo  

do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe (art. 16 RODO), usunięcia zgodnie z art. 17 RODO  

z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO 

oraz ich przenoszenia (art. 20 RODO). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych 

przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom 

ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku  

z prowadzonym postępowaniem. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


