
Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira w Krakowie 
 

 

 

Kontrahenci 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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, (RODO) informujemy, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira, 

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 2, tel. 12 648 36 80, e-mail info@zszhs.krakow.pl  

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pełni: 

• Inspektor Ochrony Danych – as@zszhs.krakow.pl  

• Administrator Systemu Informacji – kp@zszhs.krakow.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zwieraniem, 

realizacją i obsługą zawartej umowy. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo wykonawcą 

umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. 

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla 

celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe mogą zostać 

przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem tj. firmom świadczącym 

niszczenie dokumentów, kancelariom prawnym, organowi prowadzącemu oraz podmiotom 

uprawnionym na mocy odrębnych przepisów prawa. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo 

do: 

a)  dostępu do treści danych osobowych 
c)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane (dot. przetwarzania na podst. art. 
6 ust. 1 lit. f RODO) 

d) żądania usunięcia danych osobowych: gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których 
zostały zebrane, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, po wniesieniu sprzeciwu, 
jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych (dot. 
przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Żądania ograniczenia przetwarzania, 
gdy Administrator już nie potrzebuje danych osobowych, ale są one potrzebne osobom, 
których dane dotyczą w celu ustalenia dochodzeń lub obrony roszczeń. 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.  

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji w tym do profilowania. 
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