zgzodni,e,,,,,,1',*1il',-*-:::::;lj::#oJ.op";,riegoiRady(UE)
201,6/679 z dnia 27 kwietnia 201,6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy
o ochronie danych,

95/

46/WE (og6lne

rozporzqdzenie

dalej: RODO) (Dz. Urz.UEL119/1) informujemy,2e:

1. Administratorem przekazanych przez Paristwa firmg danych osobowych
w zwi4zku z zawart4 umowA jest I Liceum Og6lroksztalc4ce im. Adama Mickiewicza w
Bialymstoku reprezentowane przez Dyrektora plac6wki; zwarle dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacj e pr zetw ar zania Pani/ Pana danych osobowych.

w ramach umowy przekazali nam Paristwo dane osobowe swoich pracownik6w
lub wsp6lpracownik6w, informujemy, iz niniejsza klauzula informacyjna ma
zastosowanie r6wniez do nich, w zwi4zku z czym powinna zosta( im przez Paristwa
Je2eli

udostgpniona.

2. Kontakt

z

Inspektorem ochrony danych osobowych

jest mozliwy

pod

adresem e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl

3. Przekazane przez Paristwa dane osobowe bgd4 przetwarzane zgodnie

z

RODO

w celu:

a)
b)

wykonania zawartej zPani4/Parrem umowy zgodnie z art.6 ust.

c)

wykonania przezAdministratora prawni e ci4?4cychna nim obowi4zk6w zgodtie z
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewiduj4to przepisy szczeg6lne,

L

lit. b) RODO,

wystawiania faktur,

d) zreaLizowaria prawnie uzasadnionych interes6w Administratora zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. 0 RODO, q. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia
ewentualnych roszczerl.

4.

Administrator przetwarzalub moze przetwarzad nastgpuj4ce kategorie Paristwa danych
osobowych: imig i nazwisko f nazwg firmy, numer PESEL, adres siedziby przedsigbiorcy,
NIP, REGON, adres e-maiI, telefon oraz inne dane potrzebne do realizagi uslugi lub
umowy.

5. Odbiorcami Paristwa danych osobowych bgda osoby upowa2nione
6.

ptzez
Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzaj4ce dane
osobowe w imieniu Administratora.
Paristwa dane osobowe bgd4 przetwarzane przez okres obowi4zywania umowy lub do
czasu wyga6nigcia wzajemnych roszczeri wynikaj4cych z umowy. Nastgpnie dane
przechowywane bgd4 przez okres 5 lat liczonych od rozwi4zania lub wyga6nigcia
umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczefi. bgda
przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji
ksiggowej i podatkowej, wynikaj4cy z ptzepis6w prawa; dane osobowe przetwarzane w
celu dochodzenia roszczeft bgd4 przechowywane przez okres wynikaj4cy z przepis6w
kodeksu cywilnego.

7. W

z

przetwarzaniem ptzez Administratora Parlstwa danych osobowych
posiadaj4 Paristwo prawo do:
zwi4vklJ

1) dostgpu do treSci danych, na podstawie art. 15 RODO z

8.
9.

zastrzeleniem, ze
udostgpniane dane osobowe nie mog4 ujawnia6 informacji niejawnych, ani
narusza( tajemnic prawnie chronionych, do kt6rych zachowania zobowiqzany jest
Administrator;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunigcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie
Pani/Pana zgody; w pozostalych przypadkach, w kt6rych Administrator
przetwarza dane osobowe na podstawie przepis6w prawa, dane mogq byc
usuni gte p o zakoitc zeniu okre su archiwiz acj i;
4) ograniczeniaprzetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
5) przeniesienia danych, na podstawie art. 20 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec ptzetwarzanych danych, na podstawie
art. 21, RODO, z zastrzeLeniem, ze nie dotyczy to przypadk6w, w kt6rych
Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie
przepis6w prawa.
Paristwa dane osobowe nie bgd4 przekazywane do parlstwa trzeciego / organiza$i.
Posiadaj4 Paristwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa
Urzgdr Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uznaj4 Paristwo, 2e
przetwarzanie przez Administratora Parlstwa danych osobowych narusza przepisy
RODO.

i

wynika z zawartej
umowy, za3 niepodanie danych osobowych mo2e skutkowaC odmow4 realizacji

L0. Podanie przez Paristwa danych osobowych jest dobrowolne

umowy.

dane osobowe nie bgda przetwarzane w spos6b zautoreratyzowany,
w tym r6wriez w formie profilowania, tzr.:.. 2adne decyzje wywoluj4ce wobec osoby
skutki prawne lub w podobny spos6b na ni4 istotnie wplywaj4ce nie bgd4 oparte

LL. Parlstwa

wyl4cznie na automatycznym przetwarzarriu danych osobowych intewi424 sig z tak4
automatycznie podejmowan4 decy zj4.
Zapoznalem sig z he6ci4 klauzuli informacyjnej

(data, podpis)

