
 

Załącznik nr  3c Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

 

Klauzula informacyjna  dla kontrahenta (osoby fizycznej) z którym Dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli  

zawarł umowę cywilno – prawną 
 

(Informacje podawane w przypadku zbierania danych od  osoby, której dane  dotyczą) 

 

Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych w  Pogorzeli informuję, iż: 

1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi 
Pogorzelskiej w Pogorzeli z siedzibą przy ul. Krobskiej 19. 63-860 Pogorzela. 

2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Szkole pełni podmiot zewnętrzny, kontakt mailowy: 
tzaremba@alpha-doradztwo.pl 

3. Pani / Pana dane osobowe będą  przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.). 

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Miasta w Pogorzeli. 
5. Pani / Pan dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla  którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania 
danych obowiązujących u Administratora. 

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - warunkiem zawarcia (oraz trwania) 

umowy cywilno – prawnej.  
8. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od administratora (Dyrektora Szkoły) dostępu do swoich danych 

osobowych, b) prawo do sprostowania danych, c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), 
d) prawo ograniczenia przetwarzania, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo do 
przenoszenia danych. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu 
 

 
 
 
 

…………………………………….….………….. 
        podpis osoby składającej oświadczenie 

 


