KLAUZULAINFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przept3rwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE [ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iz:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespot Szkot nr 1 w Biatej Piskiej,
ul. Sienkiewicza 16,12-230 Biata Piska, tel. 874259160.
2] W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog^ Pahstwo kontaktowac si§
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: korzuch(5)infoic.pl.
3] Dane osobowe b^d^ przetwarzane w celu realizacji umowy cjwilnoprawnej.
4) Dane osobowe b^dq przetwarzane przez okres niezb^dny do realizacji ww. celu
z uwzglQdnieniem okresow przechow5wania okreslonych w przepisach odr^bnych,
w tym przepisow archiwalnych.
5) Podstaw^ prawnq przetwarzania danych jest art. 6 ust. l.lit. b) ww. Rozporz^dzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych b^d^ podmioty, ktore na podstawie zawartych umow
przetwarzaj^ dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, ktorej dane dotyczq ma prawo do:
- dost^pu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a takze - w przypadkach przewidzianych
prawem - prawo do usuni^cia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pahstwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odb3wa si?
z naruszeniem przepisow powyzszego rozporzqdzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cjwilnoprawnej. Osoba, ktorej
dane dotycz^ jest zobowiazana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych
jest brak mozliwosci zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iz w zwi^zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, ktore si? opieraja wytqcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogolnego rozporz^dzenia o ochronie danych
osobowych.
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