Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 – zwanego dalej RODO) informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego we Włosienicy, 32642 Włosienica, ul. Józefa Suskiego 53 (dalej: „Administrator”).
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Przemysław Paliwoda, z którym można się skontaktować e-mailowo
iod@kancelariapaliwoda.pl lub pisemnie na ww. adres administratora.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów/klientów Szkoły
Szanowna/y Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa
Suskiego we Włosienicy, 32-642 Włosienica, ul. Józefa Suskiego 53 zwana dalej: „Administratorem”.
1. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na ww. adres, za pośrednictwem adresu e-mail
spwlosienica@spwlosienica.gminaoswiecim.pl lub pod numerem telefonu (33) 8422900.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z naszym
inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail IOD@kancelariapaliwoda.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu pozyskania/przedstawienia ofert, świadczenia usług,
prawidłowej realizacji umowy po jej zawarciu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
konieczne w celu realizacji powyższych celów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych
celów i mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie podmiotom świadczącym usługi na rzecz
administratora w szczególności Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim oraz
innym np. podmiotom obsługi np. IT czy prawnej. Nie udostępniamy Twoich danych innym
odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa
5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy
oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa okres archiwizacji dokumentów czy jeśli to będzie
konieczne okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

