INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KONTRAHENTÓW IV LO W SIEDLCACH
1.

ADMINISTRATOREM danych osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
w Siedlcach z siedzibą przy ul. Konarskiego 1, reprezentowane przez dyrektora Pana Jacka Jagiełłę.
Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Konarskiego 1, 08-110 Siedlce, drogą e-mailową pod
adresem: dyrektor.lo4@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 25-794-30-40.

2.

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH jest pani Beata Szot.
Z inspektorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Konarskiego 1, 08-110 Siedlce, drogą e-mailową pod
adresem: inspektor@zolkiewski.siedlce.pl (wyłącznie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych).

3.

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe kontrahentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania
postanowień zawartej umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w zakresie realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania
faktur i dokumentów księgowych.
Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: nazwa obejmująca imię i nazwisko oraz
nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e - mail oraz numer telefonu.
Dane mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych.

4.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora np. dostawcy obsługujący lub udostępniający
systemy i narzędzia teleinformatyczne, firmy realizujące usługi oraz inne podmioty, przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie i w celach określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na
podstawie umowy z Administratorem.
Państwa dane mogą być przekazane innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu np.:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki,
instytucje płatnicze) - w celu dokonania płatności.
Ponadto dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego
przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

5.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu:
1) wykonania postanowień zawartej umowy - będą przetwarzane przez okres trwania i wykonywania zawartej
z Państwem umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu a później będą przechowywane przez okres wynikający
z kategorii archiwalnej, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt;
2) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - będą przetwarzane przez okres przewidziany
w przepisach szczegółowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisach archiwalnych.

7.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.

8.

Każdy ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące kontrahenta nie zapadają
automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień umowy, a ich niepodanie uniemożliwi
zawarcie i realizację umowy.

