
INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW  
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, niniejszym informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II 

w Strącznie, Strączno 53, 78-642 Strączno.  

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Arkadiusz Kubowicz, e-mail: 

doradca@odowalcz.pl 

3. W posiadanie Pani/Pana danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres 

działalności, nr NIP, nr telefonu, adres e-mail, weszliśmy wskutek zawieranych z Państwem 

umów i czynności przedumownych, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą 

przesyłanych do nas zapytań, a także korzystając z ogólnodostępnych baz danych.  

4. Pani/Pana dane osobowe, o których mowa wyżej, są przez nas przetwarzane wyłącznie 

w celach określonych przepisami prawa, w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, 

wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru 

Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa. 

6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie 

określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie, a także przez czas ustalenia, obrony 

i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające 

w umowy.  

7. Osobom, których dane Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie przetwarza 

przysługują prawa:  

 dostępu do swoich danych,  

 sprostowania (poprawiania) danych,  

 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art.. 17 RODO),  

 do ograniczenia przetwarzania danych,  

 do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami 

określonymi w art. 21 RODO),  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu 

nawiązania i realizacji postanowień umowy.  


