
Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Pogwizdowie 

Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnych 

ze Szkołą Podstawową im. gen. Józefa Bema w Pogwizdowie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (RODO), informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczniów / rodziców / opiekunów prawnych jest 

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Pogwizdowie z siedzibą w Pogwizdów 26,         

32-700 Bochnia, adres e-mail: pogwizdow@szkolagiminabochnia.pl, tel.14 610 40 55, 

reprezentowana przez dyrektora, Anitę Twardosz. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Pani Katarzyna Spisak, z którą można 

się  skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 

adres poczty elektronicznej: katarzynaspisak91@gmail.com 

3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 

powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego 

ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 

trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa. 

7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, 

ich sprostowania, zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
1
.  

Pogwizdów, 03.09.2018r.                                                               Anita Twardosz  – dyrektor szkoły 

                                                           
1 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych 

osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących 

pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji 

lub przemieszczania się. 
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