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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W ZWIĄZKU Z UMOWĄ NA ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ WSPÓŁPRACĄ  

Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR XIII WE WROCŁAWIU  

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie 

przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku ze współpracą z naszym Liceum Ogólnokształcącym 

nr XIII.  

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem Twoich danych jest Liceum jest Liceum Ogólnokształcące nr XIII we Wrocławiu, ul. 

Haukego- Bosaka 33-37, 50-447 Wrocław (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony 

danych osobowych możliwy jest pod mailem inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod 

adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.  

SKĄD MAMY DANE OSOBOWE? 

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam je w celach nawiązania współpracy  

z naszym Liceum Ogólnokształcącym nr XIII.  

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu wykonania umowy o świadczenie usług  

__________, bieżącej współpracy oraz wzajemnych rozliczeń. Dane nie podlegają profilowaniu ani 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię; nazwisko; nazwa firmy; adres 

zamieszkania; numer NIP; adres-email; numer telefonu; Twój podpis; numer rachunku bankowego 

na który dokonywać będziemy płatności; dane osobowe Twoich pracowników, jeżeli będziemy się  

z nimi kontaktować - w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu - oraz wszelkie 

dodatkowe informacje, o tych osobach, jakie mogą zostać nam przekazane w trakcie kontaktu  

z nimi.  

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE? 

Twoje dane przetwarzamy z powołaniem na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zgodnie, z którym mamy 

prawo przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy. Dane 

nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Dane będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy oraz później przez okres przedawnienia 

roszczeń z tego tytułu, jak również w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego 

jesteśmy zobowiązani przepisami prawa o ochronie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż 

przez 5 lat.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJU TRZECIEGO 
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Liceum Ogólnokształcące nr XIII wykorzystuje rozwiązania informatyczne, które posiadają swoje 

serwery na terytorium USA – czyli poza terytorium Unii Europejskiej. Korzystamy przy tym wyłącznie 

z rozwiązań tych podmiotów, które przynależą do systemu Tarczy Prywatności, czyli do systemu w 

ramach którego poszczególne podmioty są zobowiązane stosować analogiczne reguły. 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym.  

Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których 

usługi wiążą się z prawem dostępu do danych: 

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne 

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności 

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane 

przez nas w bieżącej działalności 

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej 

działalności 

e. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją. 

Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia 

danego celu.  

Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania 

władzy publicznej i realizacji interesy publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom 

organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.  

JAKIE MASZ PRAWA? 

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej 

chwili. Twoje prawa obejmują: (a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; (b) Prawo 

do poprawiania danych; (c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (d) Prawo do żądania 

usunięcia danych; (e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.  

Masz również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku 

jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Swoje prawa możesz wykonywać poprzez kontakt na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub 

listownie na adres  Liceum Ogólnokształcącego nr XIII we Wrocławiu, ul. Haukego- Bosaka 33-37, 

50-447 Wrocław. 

__________________________________ 

Data i odpis wykonawcy 
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