
Klauzula dla kontrahenta Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych  
im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie 

 

Administrator danych Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkól 
Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka ul. Jana III 
Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno, e-mail: sekretariat@zsp1-
gniezno.pl  

Inspektor Ochrony 
Danych 

W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych 
osobowych można  się kontaktować z Inspektorem Ochrony 
Danych: iodo@zsp1-gniezno.pl 

Kategorie danych Przetwarzamy w szczególności następujące kategorie Pani/Pana 
danych osobowych: 
- dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, stanowisko służbowe) 
- dane kontaktowe (np. nr tel., e-mail)  

Źródło danych  Pani/ Pana dane pozyskujemy: 
-  bezpośrednio od Pani/Pana  
- Pani /Pana  pracodawcy.  

Cele przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania  

Pani/Pana dane przetwarzamy w celu: 
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

- realizacji umowy i obowiązków z niej wynikających zawartej z 

Pani/Pana pracodawcą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 
 

Okres przez który 
dane będą 
przechowywane  

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, a 

następnie przez okres archiwizacji ustalony odrębnymi przepisami.  

Odbiorcy danych W celach wskazanych powyżej dane osobowe Pani/Pana mogą być 
udostępniane następującym odbiorcom lub grupom odbiorców: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa 

2) podmioty,  którym szkoła powierzyła  przetwarzanie 

danych (bp. dostawcom usług informatycznych, 

pocztowych,  bhp, prawnych, iod). 

Profilowanie oraz 
zautomatyzowane 
podejmowanie 
decyzji 

Nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i 
profilowaniu. 

Prawa osoby, której 
dane  dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo: 
1) dostępu do danych (art. 15 RODO), 

2) sprostowania oraz uzupełnienia danych (art. 16 RODO), 

3) żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 
RODO). 

1. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa,  w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych. 



Wymóg podania 
danych  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich 
niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.  

 


