KLAUZULA INFORMACYJNA ‐ UMOWY CYWILNO‐PRAWNE
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji w Kłodzku Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Warty 21, 57‐300 Kłodzko;
2. Z Administratorem można się kontaktować:
 telefonicznie pod numerem: 74 662 90 56;
 mailowo na adres skrzynki: klodzko@medyk.szkola.pl
3. Powołany Inspektor Ochrony Danych: Rafał Guzik; kontakt: abi@vp.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy cywilno‐prawnej, w tym prowadzenia korespondencji,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako płatniku składek na
ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy,
c) sprawozdawczym, statystycznym i archiwizacji,
d) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego;
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) art. 6 ust 1 lit. b) RODO, tj. zawarcie i wykonanie umowy;
b) art. 6 ust 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
w związku z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą z o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz innymi obowiązującymi Administratora przepisami;
c) art. 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu
wizyjnego;
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione, gdy jest to konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych
umów oraz innym organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie od rębnych przepisów;
4. Administrator może powierzyć innym podmiotom w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności
podmiotom dostarczającym i utrzymującym oprogramowanie wykorzystywane w celu
przetwarzania danych;
5. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe w okresie realizacji zawartej
umowy, rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych, a następnie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych;
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do zawarcia
i realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i
wykonania umowy;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
z naruszeniem przepisów prawa.

