
 

 

Klauzula informacyjna 

                                                             dla kontrahentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzule zamieszcza się: 

1. W stopce umowy / umowy zlecenia. 

2. W stopce na fakturze lub rachunku. 

3. W stopce wszelkich pism w ramach korespondencji z wykonawcą, mailowych także.  

 

 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

„Elektryk” w Nowej Soli tel.(68)475 55 55  e-mail elektryk1@op.p 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel.(68)475 55 43 lub 

adresem e-mail iod@ckziu-elektryk.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ,c i art.9 ust.2 lit .b, g ,h ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 w celu: realizacji umowy, ewentualnym dochodzeniem 

roszczeń, udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi lub odpowiedzi w toczących się postępowaniach 

administracyjnych; 

            Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r –Kodeks postępowania administracyjnego. 

            Art.8 ust.1 pkt5)ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo Oświatowe 

            Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r- Kodeks cywilny 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

7. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, czasu 

obowiązywania umowy oraz przepisów prawa, które obligują do ich przetwarzania przez określony czas.  

8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

10. Nie korzysta się z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 

11.  

 


