
Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

Szanowna Pani/Szanowny Panie 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.), zwanego dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopankach, z siedzibą Kopanki nr 52, 64-330 Opalenica, 

telefon: 614473630, e-mail: szkola@spkopanki.eu 

2. Inspektorem Danych Osobowych jest: Rafał Bachorz, e-mail: rafal.bachorz@itodo.pl 

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem 

możliwości zawarcia umowy: 

• dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania 

cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych: 

• dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniego potrącenia; 

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: 

• dane osobowe są przechowywane przez 5 lat od końca roku podatkowego; 

d) art. 6 ust.1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw 

majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, 

w szczególności z Kodeksem cywilnym: 

• dane osobowe są przechowywane przez 3 lata od zakończenia współpracy. 

4. Dane osobowe kontrahentów będą przekazywane odbiorcom: 

a) podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego; 

b) podmiotom, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania; danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) prawo dostępu do przetwarzania danych osobowych i otrzymywanie ich kopii (art. 15 RODO); 

b) prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO); 

c) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO); 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). 

6. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

https://maps.google.com/?q=ul.+Stawki+2,+00-193+Warszawa&entry=gmail&source=g
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