
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 

     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 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 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego w Łodzi, ul. Powszechna 15 (tel. +42 6462002, e-mail: kontakt@sp162.elodz.edu.pl)  

reprezentowana przez dyrektora Panią Marię Wartołowską; 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego w Łodzi - Panem Pawłem Wojtusiem możliwy jest pod adresem e-mail: 

kontakt@secretum.eu 

 

3. Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób 

reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe 

(numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu 

gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer 

rachunku bankowego. 
 

4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu: 

a. realizacji zawartej umowy / umowy - zlecenia / umowy o dzieło (art. 6 ust 1 lit. b RODO). 

b. udokumentowania zawartej umowy / umowy - zlecenia / umowy o dzieło i jej rozliczenia, na podstawie 

przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

c. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją 

naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e. rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Panią/Pana 

ze Szkołą Podstawową nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

f. rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z 

zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 

6. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane na czas realizacji  umowy / umowy - zlecenia / 

umowy o dzieło + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny. 
 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. 
 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia umowy / umowy - zlecenia / umowy o dzieło. 
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