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Załącznik nr 5
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umów cywilno-prawnych
Zgodnie z 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych( dalej: RODO) oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcącego im. J.
Dąbrowskiego z siedzibą w Tomaszowie Maz., tel.: (044) 724-52-34, mail: 1lo@1lotomaszow.com.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I Liceum Ogólnokształcącego możliwy jest
pod numerem tel. nr (044) 724-49-75 lub adresem email inspektor@1lotomaszow.com.pl
3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w
celach związanych z zawarciem i realizacją umowy cywilno-prawnej.
4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres
przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach
określonych w przepisach RODO.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilnoprawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

