KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAJEMCÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Tomasz Zana, ul. Daszyńskiego 6, 05-800 Pruszków, (nr tel.: 22 758 77 35),
sekretariat@zan.pruszkow.pl
2. W liceum powołano Inspektora Ochrony Danych - Iwonę Obarzanek kontakt:
iod@cbi.org.pl
3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne
do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Państwa dane będą
przechowywane od czasu zakończeniu umowy najmu lub dzierżawy przez okres 10 lat.
4. Pani/Pana dane osobowe – jeżeli z Panią/Panem zostanie zawarta umowa najmu –
dokumenty finansowe będą przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po
roku obrotowym, w którym zakończono wykonanie umowy – zgodnie z obowiązującymi
przepisami o rachunkowości i przepisami o archiwizacji.
5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi
powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane
przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych
lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne
jest dysponowanie danymi.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują
Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania
(poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi
do właściwego organu nadzorczego.
7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom
określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi
na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe
nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi zawarcie umowy.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania
danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

