Załącznik nr 5
do Regulaminu wystawiania
i przesyłania faktur w formie
elektronicznej
w Gminie Miasto Krosno

Klauzula informacyjna
Na podstawie 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
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy
odbiorców faktur że:
1. Administratorem Waszych danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2
im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie (ZSP-2 Krosno) reprezentowany przez dyrektora
Bogdana Skotnickiego z siedzibą przy ul. ks. Stanisława Szpetnara 9, 38-400 Krosno.
Nr telefonu kontaktowego (0-13) 43-223-19, adres poczty email: sekretariat@zsp2krosno.pl,
adres strony internetowej WWW.zsp2krosno.pl
2. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Piotr Wilusz, z którym można się
skontaktować pod adresem Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława
Szpetnara w Krośnie, ul. ks. Stanisława Szpetnara 9, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor
Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej email: inspektorgdpr@gmail.com.
3. Wasze dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Podanie Waszych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
skutkuje odmową zawarcia umowy.
5. Odbiorcami Waszych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące
w realizacji zlecenia, organy kontrolne i nadzorcze oraz audyt.
6. Wasze dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (t. j. Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67) a następnie zostaną usunięte.
7. Posiadacie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Wam skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych.
9. Wasze dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

