
 
Klauzula informacyjna dla osób trzecich:  kontrahenta, osoby wyznaczonej do kontaktu przez 

kontrahentów i instytucje, składającego skargę lub wniosek, osoby wykonującej czynności 
kontrolne w jednostce. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue 
Ryder, Osiedle Kaptarz 40, 32-005 Niepołomice, tel : 570-455-075,  e-mail: szkola@sueryder.pl.  W 
jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych  
i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych. 

2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod 
adresem e-mail: iodo@sueryder.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. 
Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej 
placówce. 

3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel oraz zezwalają nam 
na to przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO1.  

4. Naszym głównym celem jest realizacja zawartej z Panią/Panem umowy, lub do podjęcia działań  
na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) poprzez: 
• zakup towarów i usług, 
• wykonywanie działań związanych z realizacją umów oraz czynności przed ich zawarciem, 
• obsługę zapytań poprzez naszą skrzynkę e-mail, 
• rozliczenia księgowe, 
• wnoszenie reklamacji. 

5. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe również, gdy przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) w celu: 
• regulacji płatności (rachunek, faktura) na podstawie działu XI i XII Ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług, 
• prowadzenie ewidencji księgowej na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości. 
6. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do realizacji celów wynikających z naszych prawnie 

uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którymi są: 
• zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), w przypadku 

korzystania przez Panią/Pana z naszych stron i komunikatorów internetowych mediów 
społecznościowych,   

• przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta w celu zapewnienia 
realizacji umów i świadczenia usług, obsługi administracyjnej tych procesów oraz ewentualne 
dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych, 

• przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-mailach jednostki w celu zapewnienia 
komunikacji z kontrahentem, osobami wyznaczonymi do kontaktu przez kontrahenta 
i zapewnienia bezpieczeństwa usługi. 

• przetwarzanie danych przy wykorzystaniu narzędzia Google G-Suite dla Szkół w celach 
usprawnienia działań jednostki,  

• dochodzenia należności, 
• prowadzenia postępowań sądowych, 

7. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do realizacji celów realizowanych w interesie 
publicznym (art. 6 ust. 1 lit e. RODO), którym jest: 
• przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności; 

 
1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 



• przetwarzanie danych osób kontrolujących jednostkę zawartych w dokumentacji kontroli oraz 
w audytach, 

8. Rozpatrzymy Pani/Pana sprzeciw wobec danych, które przetwarzamy w celach wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą jednostkę oraz w interesie 
publicznym. 

9. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na 
podstawie udzielonej zgody. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. 
Pana/Pani dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy 
specjalne umowy powierzenia. Przekażemy też Pani/Pana dane instytucjom uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie przepisów prawa. Wykaz uprawnionych podmiotów i instytucji 
przedstawiamy na końcu informacji. 

11. Pani/Pana dane osobowe, jako strony umowy, osoby reprezentującej kontrahenta lub w jego 
imieniu wyznaczonej do kontaktu będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy (świadczenia 
usługi), a po tym okresie przez 6 lat. W przypadku dochodzenia roszczeń lub postępowania 
sądowego przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a nastepnie w celach 
archiwalnych przez okres 6 lat, od daty wykonania prawomocnego orzeczenia lub umorzenia 
sprawy. 

12. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności może zdarzyć się przekazanie 
danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem G-Suite 
Google. Państwa dane mogą zostać przesłane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Jednocześnie wskazujemy, iż Google posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy 
pomiędzy USA a Komisją Europejską. Ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w 
przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 

13. Podanie Pani/Pana danych do realizacji umowy jest obowiązkiem umownym. Ich brak może być dla 
nas przeszkodą uniemożliwiającą realizację usługi, podanie danych na podstawie przepisów prawa 
oraz w interesie publicznym wskazanym w przepisach prawa jest obowiązkiem ustawowym. W 
pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale może uniemożliwiać realizację 
celów przetwarzania. 

14. Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować jeśli będziemy 
przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania 
danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia 
danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie 
przepisów prawa.  

15. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(UODO, Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy 
przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych 
danych. 

16. Wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez 
człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne. Również 
w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy osób.  

17. Wykaz uprawnionych podmiotów i instytucji, odbiorców danych osobowych, a także podmiotów 
przetwarzających dane w imieniu ADO: 

• Dostawca usługi e-mail (w przypadku zaistnienia tej formy komunikacji) i jednocześnie 
dostawca usługi G Suite Google - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 
Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia, 

 

 


