
 Polityka Ochrony Danych Osobowych.   Strona 1 

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów w celu zawarcia umowy 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych I Zespół Szkół im. Stanisława 

Staszica we Wschowie, ul. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa, tel: 65 540 32 57, e-mail: 

zszwschowa@o2.pl 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, e-mail: iod@odoplus.pl, tel.: 533 80 70 40. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO  w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy lub w 

celu zawarcia umowy. 

- art. 6 ust 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, tj. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków 

prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości 

przez okres wynikający z tych przepisów.  

4. Do Pana/Pani danych osobowych dostęp będą mieli uprawnieni pracownicy szkoły 

oraz uprawnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Głogowie. Odbiorcami 

Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji 

umowy podstawowej z uwzględnieniem okresu przedawnienia, a następnie w celach 

archiwalnych przez okres wynikający z przepisów prawa  

6. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich 

sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania w zakresie dopuszczonym 

przez przepisy prawa. 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO) - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: +48 22 531 

03 00. 

9.  Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych   

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- prawo do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO. 

 


