Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kontrahentów
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: cku@ostrowiec.edu.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez pocztę e-mail: iod@arx.net.pl.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO;
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a wynikających m.in. z przepisów
podatkowych i przepisów o rachunkowości, np. wystawianie dowodów księgowych, dokonywanie
rozliczeń podatkowo-księgowych, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji podatkowej i księgowej,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty przetwarzające
dane na zlecenie Administratora tzw. podmioty przetwarzające (np. dostawcy systemów informatycznych).
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, a także później przez okres
przedawnienia potencjalnych roszczeń określony w przepisach prawa oraz przez okres wynikający
z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
Prawa osób, których dane dotyczą
Na zasadach określonych przepisami RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
-

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

-

prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

-

prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) , na podstawie art. 17 RODO;

-

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy
bowiem od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych identyfikujących kontrahenta, ewentualnie osoby uprawnione do jego reprezentacji jest
niezbędne do zawarcia umowy. Bez podania tych danych niemożliwe będzie zawarcie i realizowanie
umowy.
Informacje o profilowaniu
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

