
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Catering ZSZS-6  

 

Na postawie 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 

(dalej RODO) informuję, że: 

 Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych 

nr 6 w Katowicach, telefon:32 / 251 06 88, e-mail: korczakzsz@wp.pl 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Agata Krystek Jadwiżuk,  

email: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32 / 606 13 23, 

 Administrator przetwarza dane osobowe w celach realizacji umowyoraz w oparciu o art. 6. ust 1. 

lit. b) RODO, oraz o przepisy prawa oświatowego dotyczące obowiązków w zakresie 

dożywiania,przepisy prawa podatkowego i o rachunkowości. 

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie 

brak możliwości realizacji świadczenia usługi. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty uprawnione do 

otrzymywania danych na podstawie odrębnych przepisów orazumów zawartych z 

administratorem. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów w 

umowie oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego. 

 Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, usunięcia (o ile przepisy szczególne na to pozwalają) iprawo do przenoszenia 

danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są 

przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków 

wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań. 

 W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, 

posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

 Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do 

organizacji międzynarodowych. 
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