
Załącmik Nr 8 do zap}tania ofeńowego

Klauzula informacyjna d|a osób wynienionych w umowie

W trosce o ochronę danych podejmujemy działania opisane w tym dokumencie. Informujemy
w nim, w jaki sposób przekazane przez Pństwa dane są ptzęz nas gromadzone,
wykorzystywane, pr zetw aftane i zabezpieczane.

1. Administratorem danych osobowych podanych w Umowie jest Szkoła Podstawowa
w Mrokowie. Z administratorem można kontaktowaó się pisemnie na adres ul.
Świątkiewicz 2a, Mroków.

2. Dane osobowe będą przetwarzarre w następujących celach i na następujących
podstawach prawnych:
c zawarcia i wykonywania rrmowy z administratorem, któĄ osoba, któĘ dane

doĘczą, jest stroną - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędnośó
przetwarzaŃa danych do zawarcia i wykonania rrmowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą;

. zawarcia i wykonywania rrmówy z administratorem, w której osoba, któĘ dane
doĘczą, występuje jako reprezentant strony (w tym prokurent, pełnomocnik) -
podstawą prawną przetwarzania podjęcie działan w interesie publicmym i w celu
wlpełnienia ciążących na administratorze obowiąków prawnych (zawarcie
i wykonanie rrmowy z podmiotem, którego osoba, któĄ dane dotyczą, jest
reprezentantem, w tym prokurentem, pełnomocnikiem);

. zawałcia i wykonyrvania umowy z administratorem, w któĄ osoba, któĘ dane
dotyczą, występuje jako pracownik lub wspóĘracownik strony (w tym
zleceniobiorca, wykonawca) - podsta,dą prawną przetwarzania jest niezĘdność
przetvvuzania danych w celu wypełnienia ciĘących na administratorze
obowiązków, w interesie publicznym (zawarcie i wykonanie umowy z podmiotem,
którego osoba, któIej dane dotyczą, jest pracownikiem lub współpracownikiem,
w tym zleceniobiorcą lub wykonawcą);

o dochodzenia roszczęń - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędnośó do
wypełnienia ciązących na administratorze obowiązków prawnych.

3, Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zayłarcia
i wykonywania umowy z osobą któIej dane dotyczą lub z podmiotem, który jest
reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą, lub z podmiotem, któIego
pracownik lub wspóĘracownik jest osobą, której dane doĘczą.

4. Dane osobowe będą przechowyrłane do momenfu upbnvu okresu przedawnienia
roszczeń z ostatniej z umów zawartych z osobą której dane doĘczą, lub z podmiotem,
który jest reprezentowany przez osobę, któĘ dane doĘczą lub z podmiotem, którego
pracownik iub współpracownik jest osobą, której dane dotyczą.

5. Dane osobowe mogą być ptzekazywane do podmiotów przetwarzających dane na
zlecenie administratora (np, podmiotów świadczących usługi IT, obsługę księgową lub
usfugi archiwizacj i dokumentów).

6. Osobie, któĘ dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo
do żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich
przetwavullą a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku gdy
przelvtarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych
osobowych, osobie, któIej dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do
prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7 . Przetvłuzarlie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

8. Kontakl z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
ilrsirek tor_oclo,?j'zspm ltlk olv. tl l


