Klauzula informacyjna
Darczyńcy
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 9, ul. Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i
dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Pani/Pana dane osobowe mogą być również
przetwarzane w celach kontaktowych z Administratorem, na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.
odrębnej zgody;
4. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko,
dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty; Pani/Pana
dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez banki, z którymi Administrator zawarł
umowy na świadczenie usług bankowych; pozostałe dane osobowe (m.in. adres email, telefon)
przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana odrębnie dobrowolnej zgody;
5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty,
którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji
księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na
podstawie zgody - do momentu jej odwołania;
7. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia
oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa
danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych objętych treścią odrębnej zgody jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu;

