INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przy zawieraniu Umowy cywilnoprawnej

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 (zwane RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul.
Kilińskiego 4 adres e-mail zstrodo@zstplock.pl tel. 24 3642730
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Zarządzie Jednostek Oświatowych w Płocku,
tel. 24 364 59 32-34.

e-mail: iod@zjoplock.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej i w celu jej wykonania. Podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, w tym;
 konieczność realizacji umowy cywilnoprawnej,


wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,



zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń.

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W
przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) inne podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy).
6.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w
tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

8.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora danych.

……………………………………………………
podpis

