
Klauzula informacyjna w związku z zawarciem umowy cywilno-prawnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej 
RODO), informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 z siedzibą w Łodzi, 
92-306 Łódź, ul. Jurczyńskiego 1/3, tel. 42 672 94 27, e-mail: kontakt@sp12.elodz.edu.pl; 

2) administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@sp12.elodz.edu.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów 
prawa m. in.:  

a) niezbędność przetwarzania w celu wykonania i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO),  

c) udokumentowania zawartej umowy jej rozliczenia, ewentualnych roszczeń na podstawie 
przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

4) Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego 
uprawnionych takich jak:  

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa,  

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej 
z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;  

5) Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w 
celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących 
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt); 

6) posiada Pani/Pan prawo do:  

a) dostępu do treści swoich danych,  

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  

c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;  

d) ograniczenia przetwarzania; 

7) w zakresie danych, które administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c  RODO – podanie 
przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne; 

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 


