
KL AU ZULA INFORMACYJNA-OSOBA WSPOŁPRACUJĄCA NIE BĘDĄCA
PRACOWNIKIEM

Zgodnie z art. 13 RozporządzeniaParlarnentu Europejskiego i Rady (IJE) 20161679 z dntaZ7
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w związku z przetwarzantem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepłlłvu takich danych oraz uchylenia dyrektlłr.y
95l46lWE , zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespoł Szkół nr 33 Specjalnych
dla Dzieci iMŁodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebędą w celu wykonania umowy o świadczenie
usług/zlecenia - na podstawie Ań. 6 ust. 1 ltt. a, b, c ogólnego rozporządzenia

, o ochronie danych osobowych z dnia27 kultętnia2016 r.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4, PanilPana dane osobowe przechowywane będąprzez okres zgodny zprzepisami, tj.

przez cńy czas, przez który umowa będzie wykonywana, a takżę później tj.
do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczęń wynikających
z rrmowy i w związku zrealizacją 5 letniego obowiązku archirł.izacyjnego.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzariaatakżę prawo do cofnięcia
zgody, chyba żę przepisy prawa nakazywac będą przechowywanie danych
osobowych.

6. PanilPana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanę w sposób zautomatyzowany, w tym
nie będą podlegały profilowaniu.

8. W przypadku uznania, że PanilPana prawa zostały naruszone ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9, Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o aktualnie obowiązujące
przepisy i zakres wymagany przez zawartą umowę , o w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.

10. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
lo d@zs3 3 .by d go szcz.pl

Bydgoszcz, 24 kwietnia 2019 r.

e-mail:
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