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WZORY OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. 
JAKUBA WEJHERA, UL. SOBIESKIEGO 344, Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE. 

 
 

 

1.2   OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSOBY, Z KTÓRĄ ZAWARTO UMOWĘ 
ZLECENIA/O DZIEŁO 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

       Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, ul. Sobieskiego 
344, z siedzibą w Wejherowie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : iodo@pzs4-samochodowka.pl.pl  
Celem przetwarzania jest realizacja umowy zawartej z administratorem. Podstawą przetwarzania jest zawarcie umowy. Dane 
osobowe udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa (Urząd 
Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP, itp. ) oraz banki. Nie przekazuje się ich do państw trzecich 
ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane,  
w tym przechowywane przez okres 5 lat  od końca roku obrachunkowego w którym nastąpi zakończenie trwania umowy. 
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają 
profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe 
są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa 
uniemożliwi podpisanie umowy. 

Osoba ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 

 
2.2   OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTA  
 
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 że: 
 

1. Administratorem przesyłanych danych jest: Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, ul. Sobieskiego 
344, z siedzibą w Wejherowie. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rozpatrzenie złożonego 
wniosku/podania, zaś podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych. 

2. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty 
uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach 
świadczenia usług dla administratora. 

3. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji 
międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

4. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 2 lata po tym okresie, w celach 

archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
6. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i 

uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub 
ograniczeniu przetwarzania Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych iodo@pzs4-
samochodowka.pl   oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia 
przepisów RODO. 

7. Macie Państwo także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie 
wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody 
będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora i niemożność załatwienia wnioskowanej sprawy. 


