
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW 

 

Na podstawie art. 13 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  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana, 

ul. Daszyńskiego 6, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, nr telefonu: 22 758 77 35, 

email: sekretariat@zan.pruszkow.pl. 

2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować  

się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając  

na adres Administratora.  

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania - będziemy przetwarzać Pani/Pan dane 

osobowe dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej i w celu jej wykonania. 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.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest (w oparciu  

o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO): 

1) konieczność realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej, 

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu rozliczeń finansowych, 

w tym podatkowych, ubezpieczeniowych. 

5. Okres przechowywania danych osobowych -będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe 

przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania 

wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego, 

prawa podatkowego i prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. 

6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze 

zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile będzie możliwe  

do zrealizowania) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. 
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