ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W KRAŚNIKU
KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH KONTRAHENTÓW
Ochrona danych osobowych stanowi istotny element polityki bezpieczeństwa wdrożonej w Szkole. Jako administrator
danych Szkoła jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych kontrahentów, którzy dostarczają
produkty i usługi. W przypadku pytań związanych ze sposobem przetwarzania oraz zapewnieniem odpowiedniej ochrony
danych Administrator udziela niezbędnej pomocy i wyjaśnień. Dane kontaktowe wskazano poniżej.
1.

Administrator danych osobowych i Inspektor ochrony danych
Administratorem danych osobowych kontrahentów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), jest Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku, w skład
którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku (dalej „Szkoła” lub „Administrator”), ul.
Urzędowska 10, 23-200 Kraśnik.
Inspektor ochrony danych
Szkoła powołała inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem e-mail:
zpo2.krasnik@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres Szkoły z dopiskiem RODO.

2.

Cel przetwarzania danych
Dane osobowe osób kontaktowych, reprezentujących lub zatrudnionych u kontrahenta (zwane dale „dane
osobowe”) będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków związanych z czynnościami podejmowanymi
przed zawarciem umowy oraz wynikających z zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust.1 pkt b RODO. Ich niepodanie
skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.
Dane osobowe będą też przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (na
podst. art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 RODO), w tym sanitarno-epidemiologicznych, podatkowych i ubezpieczeniowych.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa wymaga oddzielnie
wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

3.

Podstawa prawna
Administrator przetwarzać przetwarza dane kontrahentów w zakresie i celach związanych z realizacją przepisów
prawa (na podst. art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 RODO), określonych m.in. w:
1) Ustawie z dnia o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981,
2054, 2270),
2) Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086),
Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930, 2445),
3) Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217, 2105, 2106),
Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
4) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915),
5) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 z późn. zm.),
6) Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 584, 619, 1981),
7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).
Dane osobowe Administrator pozyskuje bezpośrednio od kontrahentów i ich przedstawicieli oraz z publicznie
dostępnych źródeł, w szczególności ze stron internetowych.

4.

Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe kontrahentów oraz innych osób mogą być przekazywane do uprawnionych organów państwowych
na podstawie prawnego obowiązku (np. administracja skarbowa, służby sanitarno-epidemiologiczne, itp.).
Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa np.: osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej, a także podmioty świadczące
usługi na rzecz Administratora, z którymi Sąd zawarł stosowne umowy powierzenia lub które same pełnią funkcje
administratora danych osobowych.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
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5.

Kategorie i rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Administrator przetwarza następujące dane kontrahentów:
a) Imię i nazwisko
b) Dane kontaktowe (e-mail, telefon, itp.)
c) Adres firmy (zatrudnienia)
d) Stanowisko
e) Dane rejestracyjne (NIP, REGON, itp. – w przypadku osób fiz. prowadzących działalność gosp.)
W ramach przetwarzania Administrator zachowuje zasadę minimalizacji danych.

6.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały pozyskane oraz przez okres przewidziany
przepisami prawa w tym zakresie, w tym do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub upływu okresu
przechowywania dokumentacji określonego w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych
Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, w tym w szczególności wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164.), rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67), a także przez okres
przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego. W każdym przypadku, po upływie
okresu przechowywania, dane są usuwane z zasobów Administratora.

7.

Prawa osoby, której dane dotyczą
W celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych przez Administratora kontrahentowi przysługują
następujące prawa:
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne,
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
– to jest gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
4) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
5) przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
zgody wyrażonej przez tą osobę,
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
7) cofnięcia zgody - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą przysługuje tej osobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
W celu skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
zgodnie z punktem 1 Klauzuli informacyjnej.
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8.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prawo do wniesienia skargi przysługuje każdemu uprawnionemu bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub
sądowych środków ochrony prawnej.
Dane organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 | 00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00 | adres elektroniczny: kancelaria@uodo.gov.pl | strona www: https://uodo.gov.pl/
Infolinia: 606-950-000 | czynna w dni robocze: 10.00–14.00

9.

Warunki podania danych
Poza przypadkami pozyskania danych ze źródeł publicznie dostępnych podanie danych osobowych wymienionych
w pkt. 3 jest może być obowiązkiem wynikającym z tych przepisów. W odniesieniu do danych przetwarzanych na
podstawie umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji odpowiednich celów określonych w
pkt 2.

10. Profilowanie danych
Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji opartych na zautomatyzowanym
przetwarzaniu.
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