
Klauzula przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO 
informujemy, że : 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Zespół Szkół Specjalnych w Głownie mieszczący 
się w Głownie przy ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno , adres e-mail:  
sekretariat@zssglowno.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych  jest Pan Tomasz Kuciński, 
e-mail: iod@zssglowno.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i do-
kumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku ewentualnych sporów dane oso-
bowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Ad-
ministratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony in-
teres, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiąza-
nia/wygaśnięcia umowy;  
a) Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez 

Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wy-
nikający z przepisów prawa;  

b) dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą 
przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu 
cywilnego; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a)  Pomioty zajmujące się obsługą księgową i rachunkową Administratora danych osob-

wych.  
b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów   
        prawa;  

6. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich 
przenoszenia, Prawo to można zrealizować zwracając się bezpośrednio do Administratora 
danych zgodnie z pkt 2 niniejszej informacji; 

7. Ma Pan/Pani prawo w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO)Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00; 

8. Źródło danych osobowych i ich zakres: Posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe w celu 
ich przetwarzania w całości zostały nam udostępnione przez Panią/Pana przy zawarciu 
umowy. 

9. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowani; 
 


