OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY
UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im.
Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 11. Z Administratorem mogą się
Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@bednarska.art.pl
bądź telefonicznie na numer telefonu 22 826 63 14.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w każdej
sprawie związanej z ochroną danych w formie elektronicznej pisząc na adres: iod@bednarska.art.pl lub
w formie tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem Ochrona Danych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) spełnienie obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz wewnętrznych
regulaminów obowiązujących w ZPSM im. Fr. Chopina zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia, w tym w szczególności:
• prowadzenie rozliczeń ze Zleceniobiorcami,
• ewidencjonowanie czasu pracy,
• naliczania i wypłacania wynagrodzenia,
• oceniania jakości wykonywanych czynności określonych w zawartej umowie cywilnoprawnej,
• wystawiania informacji o dochodach i pobranych zaliczkach,
• wystawiania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych płatnika składek,
• wypłaty należnego wynagrodzenia na wskazany numer rachunku bankowego,
• udostępniania wybranych danych, Klientom ZPSM im. Fr. Chopina zgodnie z przepisami
prawa w celu i zakresie zgodnym w stosunku do zakresu czynności wynikających z
podpisanej umowy cywilno-prawnej.
b) ewidencjonowania czasu wykonywania zleconych czynności zgodnie z Art. 6. Ust. 1 lit. e)
Rozporządzenia,
c) usprawnienia procesu przepływu informacji pomiędzy Zleceniobiorcą, a ZPSM im. Fr. Chopina,
zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
4. Przetwarzanie oparte jest na:
a) Przepisach obowiązującego prawa ( Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) w tym w szczególności:
• Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwiecień 1964 r.
• Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1996 r.
• Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r.
• Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
b) Zawartej umowie lub czynności wykonanych przed jej zawarciem ( Art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia),
c) udzielonej zgody w zakresie danych, na które wyrażona została zgoda ( Art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia).
5. Czas przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa określają te przepisy, w
sytuacji przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody dane te będą przetwarzane do ustania
celu przetwarzania na jaki została udzielona zgoda lub do czasu jej wycofania.
6. Dane osobowe możemy przekazywać tylko, gdy jest to związane ze świadczoną dla Administratora
usługą, wynika to z przepisów prawa lub zadań realizowanych w interesie publicznym.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one
profilowaniu, a przetwarzanie danych nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa
na Państwa w żaden inny sposób.
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują̨ Państwu następujące prawa:
a) dostępu do swoich danych;
b) uzyskania kopii danych;
c) sprostowania danych (aktualizacji);
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
e) ograniczenia przetwarzania;
f) wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie;

g) do wycofania zgody;
h) wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
11. Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek, drogą
elektroniczną lub listownie na wskazane poniżej adresy:
a) adres e-mail: iod@bednarska.art.pl
b) adres korespondencyjny: Warszawa, ul. Bednarska 11 z dopiskiem „Ochrona Danych”.

