	Załącznik nr 6	


	Lublin, …………………..2021r         

Nazwa firmy dostawczej:



……………………………….

						              	       
			                   KLAUZULA   INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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…(Dz. Urz. UE L 119/1                                              z 04.05.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
	Administratorem Pana/i danych osobowych jest  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta,                          z siedzibą przy ulicy Radzyńskiej 5, 20-850 Lublin, telefon: 81 7411847, adres e-mail: szkola@zso1 reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
	We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/i kontaktować się                                          z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w ZSO nr 1 im. Z. Herberta. 
	Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia z Panem/ią umowy na „Dostawę indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022”
i wykonania jej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,

	 realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku zawarcia  umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO,
	zabezpieczeniem i dochodzeniem przez Pana/ią ewentualnych roszczeń w związku z umową zawartą z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  
	Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być w szczególności instytucje upoważnione z mocy prawa i inne instytucje na podstawie umowy z Administratorem. 
	Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
	Dane podane przez Pana/ią nie będą podlegały profilowaniu.
Pana/i dane osobowe w związku z zawarciem umowy na „Dostawę indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022” będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych, ubezpieczeniowych i prawa podatkowego.  
	Informacje zgromadzone w wyniku monitoringu wizyjnego wprowadzonego wewnątrz i na zewnątrz szkoły mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących szkole lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. 
	Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, 
że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO. 
	Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne i zgodne z wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy na „Dostawę indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022” i wynikających z niej  obowiązków podatkowo-składkowych.




…………………………………………
								   podpis zamawiającego

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o przysługujących mi prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych – w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały wyjaśnione. Oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie.
		


						……………………………………………………………
								   data i podpis wykonawcy


