
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dot. najmu pomieszczenia 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą w: 66-010 Nowogród 

Bobrzański ul. Marcinkowskiego 2 , NIP: 973-04-09-108, tel. 68/327-65-35, e-mail: 

spnowogrod1@nowogrodbobrz.pl; 

1. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 
można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl; 

2. Zakres pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych obejmuje: 
 imię i nazwisko 
 nr dowodu osobistego 
 adres zamieszkania    

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 
• zawarcia oraz realizacji umów z klientami, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, 

skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania klientów, kontaktowania się z 
klientami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z 
klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

• podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO);  

• egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych 
lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług, które wiążą się z prawem dostępu 
do danych osobowych np.:  firma obsługująca nas w obszarze IT. 

6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w 
punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. 
roszczenia). 

7. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem 
ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie   

danych); 
 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 
umowa.  

9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.    

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkowało będzie 
odmową zawarcia umowy.   

13. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji oraz nie będzie podlegać profilowaniu. 


