
Klauzula informacyjna 
dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 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 (RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie, 
ul. Żeromskiego 29, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 697 29 63, e-mail: zsm2hrub@op.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Grela, z którym można się skontaktować e- 
mailowo: grelam@toren.pl

3. Dane osobowe przetwarza się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji umowy/usługi.

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. 
Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych.

6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, tj. przez okres 
wyznaczony właściwym przepisem prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu 
nadzorczego.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do wywiązania 
się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych.

11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na zsm2hrub@op.pl 
lub skontaktować się z Administratorem danych korespondencyjnie pod adresem ul. Żeromskiego 
29, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie z adnotacją „Ochrona danych osobowych".

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.
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