
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ UMOWY/ZLECENIA 

- KONTRAHENCI  
 

ADMINISTRATOR 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach monitoringu jest Centrum Kreatywności 

TALENT, ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław, adres e-mail: 

sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Kreatywności TALENT 

inspektorem ochrony danych, którym jest Małgorzata Torenc poprzez e-mail: 

rodo@CKTalent.wroclaw.pl oraz pisząc na adres Centrum Kreatywności TALENT z dopiskiem 

„Inspektor Ochrony Danych”. 

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA  

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy 

i realizacji zadań z niej wynikających, bądź przyjęcia i realizacji Państwa zlecenia;  

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty 

przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego 

im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak dostawcy usług informatycznych i 

oprogramowania, podmioty wykonujące usługi administracyjne, prawne oraz podmioty lub organy 

uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania i rozliczenia umowy 

lub zakończenia realizacji zlecenia oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń;  

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Posiadają Państwo prawo do: 

− dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem), a także prawo do przenoszenia danych;  

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;  

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji 

obowiązków wynikających z umowy / złożonego zlecenia, a konsekwencją nie podania danych będzie 

brak możliwości realizacji umowy/zlecenia;  

INFORMACJE DODATKOWE 

Państwa dane osobowe nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, będą przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
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