
KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZASTOSOWANIA WE WSPÓŁPRACY 
Z KONTRAHENTAMI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:
1) Administrator danych
Administratorem Państwa danych jest Miejskie Przedszkole nr 3  „Wesoła Trójeczka”  w Lubaczowie, z siedzibą ul. Juliusza 
Słowackiego 16, 37-600 Lubaczów.
2) Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem 
danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. J. Słowackiego 16, 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3) Cele przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy kupna-sprzedaży.
4) Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy. Podstawa ta będzie miała zastosowanie 
jeśli jesteście Państwo stroną umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa ma zastosowanie, gdy jesteście Państwo osobą fizyczną
reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem
umowy, a także pracownikiem albo współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki uczestniczącej w zawieraniu lub 
realizacji umowy.
Podstawą przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. c - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 
związku  z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ogółem przepisów regulujących zasady 
powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków jak również 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.). Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale
jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości 
zawarcia umowy.
5) Okres przechowywania
Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu przetwarzania danych:
- zawarcie i wykonanie umowy - do momentu zakończenia umowy;
- wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych: tak długo jak administrator danych będzie do tego 
zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów prawa podatkowego jest to okres 5 lat liczonych od końca roku 
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W związku z wypełnieniem obowiązku prawnego w pozostałym 
zakresie - zgodnie z przepisami prawa.
- obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem terminów 
przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa;
- ściąganie należności - do momentu pełnego rozliczenia.
6) Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi współpracuje Administrator tj.: dostawcy systemów 
informatycznych, firma hostingowa, firma zajmująca się obsługą strony internetowej,  podmiot zapewniający asystę i wsparcie 
techniczne dla systemów informatycznych, firma świadcząca usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiot zapewniający
obsługę prawną, podmiot wspierający przedszkole w zakresie obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej, organizacyjnej, a 
także  inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa.
7) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
• prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 

osobowych (art. 20 RODO).
• prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne (art.

16 RODO),
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
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