
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: RODO), 

informuję, że:  

 

Administrator danych:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 

Sióstr Prezentek z siedzibą w Rzeszowie, ul. ks. Jałowego 1 tel. (fax): 17 853 64 42 email: 

prezentek@szkola.opoka.org.pl.  

 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:  
Dane są przetwarzane w celach: 

a) związanym z realizacją zawartej umowy polegającej na dostarczeniu towarów/usług oraz płatności w ramach 

wykonania umowy (w związku z art. 6 ust. 1 pkt b RODO), 

b) realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych na podstawie przepisów prawa (w związku z art. 6 

ust. 1 pkt c RODO), 
c) związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami, na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (w związku z art. 6 ust. 1 pkt f RODO) 

 

Obowiązek podania danych osobowych:  
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością 

zawarcia umowy.  

 

Okres przechowywania danych osobowych:  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym 

nastąpiła płatność.  

 

Odbiorcy danych:  

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Administratora na podstawie zawartych umów w celu świadczenia określonych usług, a także podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do 

sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, chyba że przepisy prawa stanowią 

inaczej. 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzania 

danych. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na  

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:  
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.  

 


