Klauzula informacyjna dla pracowników/zleceniobiorców podmiotu podpisującego umowę
(dalej: Wykonawca) z Administratorem danych
Działając zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 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, że:
1. Administratorem danych osobowych osób udostępnionych przez Wykonawcę w celu realizacji zawartej
umowy jest Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach, z siedzibą przy ul.
Dworcowej 25, 63-820 Piaski, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
2. Administrator wyznaczył zastępcę inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się
poprzez adres zastepcaiod@piaski-wlkp.pl l lub pisząc na adres: Urząd Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63820Piaski.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
b. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO
c. usprawnienia kontaktów wzajemnych w związku z umową oraz ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
d. po zrealizowaniu ww. celów Administrator będzie przetwarzał dane w celach archiwalnych
zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla jednostek organizacyjnych Gminy Piaski na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadanie publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie
stosownych umów podpisanych przez Przedszkole przetwarzają dane osobowe, dla których
Administratorem jest Przedszkole m. in. hostingodawca poczty elektronicznej.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia umowy, przedawnienia ewentualnych
roszczeń związanych z umową oraz przez okres wskazany przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych,
ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania ich kopii,
prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Skargę na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych należy kierować
na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
7. Podanie danych jest warunkiem realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność
zawarcia lub realizacji umowy i związanych z nią obowiązków.

