
Klauzula Informacyjna  
dla kontrahentów 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej 
„RODO”, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu; dane adresowe: ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 62 
22-400 Zamość, telefon: 84 639-81-32mail: zsp3zamosc@o2.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan 
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-
mail: iod@mawir.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
a) w   celu realizacji oraz rozliczenia usługi  bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy 

Panem/Panią a Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia 
postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne 
podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych 
osobowych w imieniu a Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej  
w Zamościu; 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy 

bądź usługi, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla 
realizacji ewentualnych roszczeń; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu; 

8. Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 
2, 00-193 Warszawa; 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne, ale niezbędne do 
realizacji usługi bądź umowy; 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  
w formie profilowania. 
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