
Obowiązek informacyjny dla podmiotów zewnętrznych oraz osób fizycznych będących 
wykonawcami umów na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu 

Na podstawie Rozporządzenia 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 (dalej 
RODO) informuję Panią/Pana, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny                      

w Goniądzu, ul Konstytucji 3 Maja 18, tel. 85 738 00 04, email: zsp@goniadz.pl 

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu wyznaczony został inspektor ochrony 

danych, dane kontaktowe – iod.um@goniadz.pl, tel. 85 738 00 43 

3. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy 

wykorzystane będą w następujących celach: 

a) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez 

czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust.           1a-

b RODO), 

b) wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.: 

- wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, 

- udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje, Z danych potrzebnych do 

realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać, przez czas wykonywania 

obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących pod-

stawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO), przez czas, w 

którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1c RODO), 

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty - 

przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO), 

d) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w 

szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a 

następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z 

zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO). We wskazanych wyżej 

celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa 

danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań 

4. Pani/Pana dane przekazywane będą podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby 

świadczenia naszych usług, np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne, 

informatyczne 



5. Pani/Pana dane pozyskane w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą np.                 

za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczych, dot. mi.in nr Państwa konta, w jakiej 

instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, 

czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania 

zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz z ogólnodostępnych 

rejestrów lub ewidencji 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Goniądzu przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu przez 

okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 

przysługujących Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Goniądzu oraz wypełnienia 

obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub 

rachunkowych) 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia 

(aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia 

danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych oraz cofnięcia 

wyrażonej zgody dotyczącej przetwarzania danych 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, 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. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, lecz ich nie 

podanie uniemożliwi realizacje umowy 

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, dane nie będą 

poddawane profilowaniu 

 
 
 

  


