
RODO  
KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  

dot. kontrahentów  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU           
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych Tomasz         
Sztrekier, z siedzibą w  Wołowie  (56-100), ul. Wileńska 2b/7;  
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Języków Obcych Tomasz          
Sztrekier jest Tomasz Sztrekier,  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań          
zleconych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu            
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 29a              
ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego.  
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, a w            
przypadku tłumaczeń przysięgłych przez okres 4 lat, od zakończenia roku          
kalendarzowego, w którym dane zostaną zgromadzone. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz           
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do        
przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania          
zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec         
przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będą skuteczne, o          
ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.  
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż            
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy       
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia          
2016 r.  
7. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Szkoły Języków Obcych          
Tomasz Sztrekier. 
8. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Szkołę Języków Obcych          
Tomasz Sztrekier podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji.  
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz           
organizacji międzynarodowych.  
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu       
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



11. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do          
realizacji celów wskazanych w pkt 3. 


