
Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahenta 

 

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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 że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej reprezentowany przez 

Dyrektora. Kontakt do Administratora: 

a) listowny: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej Polanka Wielka,  ul. Długa 14,32-607 Polanka Wielka 

b) tel. +48 (33) 84 88 390 

c) mail: sekretariat@naszaedukacja.eu   

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:  iod@polanka-wielka.pl 

3. Państwa dane zostały udostępnione nam przez naszego kontrahenta, którego Państwo reprezentujecie lub jesteście Państwo 

jego  pracownikiem, czy współpracownikiem. Udostępnienie Państwa danych mogło nastąpić w formie pisemnej w zapisach 

umowy handlowej łączącej administratora z Państwa podmiotem który Państwo reprezentujecie lub którego jesteście 

pracownikiem, czy współpracownikiem lub w drodze przekazu słownego ze wskazaniem Państwa, jako osób 

upoważnionych przez naszego kontrahenta do kontaktu z nami. W przypadku, gdy nasz kontrahent nie udostępnił nam 

Państwa danych zostały one pozyskane przez nas z ogólnodostępnej strony internetowej prowadzonej przez naszego 

kontrahenta. 

4. Przetwarzać będziemy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko/ funkcja, adres 

poczty elektronicznej, numer telefonu. 

5. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie lub podtrzymanie już istniejącego kontaktu z Państwem 

w zakresie działań podejmowanych przed zawarciem umowy oraz wykonania warunków umowy lub współpracy łączącej 

Administratora z podmiotem, który Państwo reprezentujecie lub którego jesteście pracownikiem czy współpracownikiem, 

a także w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust 1f RODO. 

6. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty 

uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe 

w ramach świadczenia usług dla administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO 

umowy powierzenia przetwarzania danych. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji 

międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

8. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

9. Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy handlowej, o której 

mowa w pkt. 6 niniejszej klauzuli. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez nas. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa. 

10. Mają Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich 

i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Waszych danych, 

a także prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać 

ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów. 

11. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo 

do jej wycofania  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez Administratora. 

12. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw prosimy o przesłanie prośby na adres e-mail: 

sekretariat@naszaedukacja.eu lub iod@polanka-wielka.pl kontakt osobisty w siedzibie Administratora. 

mailto:sekretariat@naszaedukacja.e
mailto:sekretariat@naszaedukacja.e
mailto:iod@polanka-wielka.pl
mailto:sekretariat@naszaedukacja.eu
mailto:iod@polanka-wielka.pl

