
      Załącznik nr 3 

do Regulaminu Ferii zimowych ze sztuką  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PAŁACU W CHRZĘSNEM, DLA 

PRACOWNIKÓW / ZLECENIOBIORCÓW KONTRAHENTA LUB OSÓB Z NIM 

WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

 

W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 i 14 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 (zwane dalej RODO) 

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

Administrator danych osobowych: 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Pałac w Chrzęsnem, ul. Pałacowa 1, 05-240 

Chrzęsne,   NIP: 125-172-67-23, Regon: 520759886 zwane dalej Administratorem Danych 

Osobowych.  

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 

a) Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail), stanowiące - w 

zależności od rodzaju współpracy - dane kontaktowe, dane zawarte w dokumentach 

potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie, a które zostały przekazane do 

Administratora Danych Osobowych przez podmiot świadczący usługi lub zamierzający 

świadczyć usługi (złożył do Administratora Danych Osobowych ofertę współpracy), na 

rzecz którego Pan/Pani świadczy pracę lub wykonuje czynności na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, 

b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji 

umowy zawartej pomiędzy Administratorem Danych Osobowych, a podmiotem 

świadczącym usługi na rzecz którego Pan/Pani świadczy pracę lub wykonuje czynności na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO.  

 

Inspektor Ochrony Danych 

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych , należy skontaktować się poprzez adres 

email: tomasz.mirkowski@projektbezpieczenstwo.com, pisemnie na adres siedziby 

Administratora Danych Osobowych. 

 

Odbiorcy danych osobowych: 

Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

b) innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych,  

w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy lub 

prawidłowego funkcjonowania Administratora Danych Osobowych, 

 

tomasz.mirkowski@projektbezpieczenstwo.com


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): 

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. 

poza terytorium EOG (obejmujący Unie Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

 

 Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 

umowy zawartej pomiędzy administratorem a podmiotem świadczącym usługi. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim 

podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Może Pan/i również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania 

danych osobowych. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia 

umowy z Administratorem Danych Osobowych, podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji 

jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 

zawarcia umowy. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – tomasz.mirkowski@projektbezpieczenstwo.com 
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