
Klauzula informacyjna stosowane przy zleceniach, umowach o dzieło,                                  
z wykonawcami, kontrahentami. 

 

    Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

 
informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II z 

siedzibą w Grodzisku Dolnym, tel: 17/2436001, email: gdzs@op.pl 
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr. 17/2436001 
lub adresem email (adres email): gdzs@op.pl 
 

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 
1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II.                           

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

5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim 
dane są przetwarzane.  

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w 
oparciu o następujące kryteria:  

 czasu obowiązywania umowy,  

 przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny 
czas,  

 okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy/ umowy- zlecenia/ umowy o dzieło.  

 
 

Podpis Administratora 
 

 

 

 



Klauzule zamieszcza się: 

1. W stopce umowy / umowy zlecenia. 

2. W stopce na fakturze lub rachunku. 

3. W stopce wszelkich pism w ramach korespondencji z wykonawcą, mailowych także.  

 

 


