
 
 

 

 

 

 

Mokrzyska, 25.05.2018 r. 

Szanowni  Państwo, 

 

od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad 

przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie 

informacji kierowanych do klientów o ich prawach. 

 

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informację dotyczącą 

przetwarzania Państwa danych osobowych przez Publiczną Szkołę Podstawową  

w Mokrzyskach oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. 

Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa  żadnych dodatkowych działań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
Mokrzyska ul. Wiślana 47, 32-800 Brzesko 

tel./fax   14 68 68 444   
e-mail: pspmokrzyska@poczta.onet.pl 

www.szkola.mokrzyska.pl 

 



KLAUZULA   INFORMACYJNA  

dla dostawców towarów i usług 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach 
 

Zgodnie z 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 („RODO”) oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46 WE Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła 

Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Mokrzyskach, ul. Wiślana 47, 32-800 

Brzesko, telefon 146868444, email: szkola.mokrzyska@brzesko.pl  

 

1. Przedstawicielem Administratora jest dyrektor szkoły.  

 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod-

domagala@poczta.okay.pl  

 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień na zakup towarów i usług 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z racji tych zamówień, na 

podstawie art. 6 i art. 9 RODO. 

 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do obowiązujących 

przepisów i regulacji. 

 

5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą 

mogły być przetwarzane tylko w przypadku ewentualnych roszczeń. 

 

6. Podanie danych jest  wymogiem ustawowym zgodnie z pkt. 3, który  dotyczy zakupu 

towarów i usług, niepodanie danych spowoduje nieprawidłowe funkcjonowanie szkoły 

oraz zaprzestanie współpracy z Państwem. 

 

7. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów na 

podstawie art. 6 i 9 RODO. Odbiorcą tych danych będą podmioty wskazane  

w przepisach prawa. 

 

8. Państwa dane osobowe są przetwarzane lub mogą być przetwarzane  w sposób 

tradycyjny w wersji papierowej oraz w sposób zautomatyzowany za pomocą 

programów komputerowych i aplikacji. 

 

9. Jako administrator  Państwa danych, zapewniamy Wam prawo dostępu do Waszych 

danych, możecie je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. Możecie także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec 

Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych oraz prawa do 

przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia 

dobrowolnej zgody, przysługuje Wam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych  w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Informujemy także, że przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorującego  przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

 

10. Administrator nie zamierza przekazywać Waszych danych do przetwarzania poza 

teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.  
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11. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Waszych 

danych osobowych w ramach niniejszego powiadomienia, prosimy o kontakt                         

z naszym inspektorem ochrony danych lub dyrektorem szkoły. 

 

mgr Marek Kossoń 

dyrektor szkoły 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


