
KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO 
dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów spółek  

lub innych podmiotów współpracujących lub osób wskazanych do kontaktu  
 w związku z realizacją umowy  

 
Na podstawie: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 
1), zwane dalej w skrócie „RODO”,  informujemy że:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem  

i realizacją umowy jest: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, siedzibą w 41-707 

Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90, reprezentowany przez Dyrektora szkoły, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 

skontaktować się poprzez e-maila iod.lo3@liceum3.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

3. Dane osób działających w imieniu Kontrahenta uzyskane przy zawieraniu umowy oraz  

w trakcie jej trwania przetwarzane są w następujących celach: 

 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z zawarcia  

i wykonania umowy zwartej między stronami, 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, realizacji czynności wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w związku z wypełnianiem 

obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz przepisów 

regulujących zamówienia publicznego,  

 art. 6 ust. 1 lit. e RODO, realizacji zadania w interesie publicznym, 

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

 w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom lub osobom uprawnionym  na mocy 

przepisów prawa, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom na podstawie umowy 

powierzenia danych, 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3 lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dane mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

6. Osoba działająca w imieniu Kontrahenta, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo do ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem - na zasadach określonych przepisami RODO, 

7. Osoba działająca w imieniu Kontrahenta ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy RODO, 

8. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz  

wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa jest 

warunkiem umownym lub wynikającym z przepisu prawa. Konsekwencją odmowy ich 

podania będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy. 

9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec 

nich profilowania, 

10. Szkoła nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z zawarciem  

i wykonaniem umowy.    


