Klauzula informacyjna 

DLA KONTRAHENTÓW
Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),
informuję, że:
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach, ul. Szkolna 1, 43-440 Goleszów. Tel. +48 33 852 83 49, e-mail: spbazanowice@oswiata.goleszow.info.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach możliwy jest pod   nr telefonu: 517 907 967, e-mail: iod@cuw.goleszow.pl.
	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do:
	Zawarcia i realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonaniem umowy.

Składania skarg i wniosków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
	Odbiorcami (czyli firmy / instytucje, które mogą mieć dostęp do danych lub mogą im zostać one udostępnione) Państwa danych mogą być:

	Podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych, np. hosting poczty elektronicznej.

Organ obsługujący – Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie.
	Organ prowadzący – Gmina Goleszów
	Państwa dane osobowe będziemy przechowywać/przetwarzać:

	W przypadku zawarcia i wykonania umowy kupna do momentu rozwiązania umowy.

W przypadku składania skarg i wniosków – 12 miesięcy od złożenia skargi/wniosku.
W przypadku prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej – 6 lat.
	W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – 6 lat od zakończenia współpracy.
	Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
	Podanie danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i jej realizacji.




