
Klauzula informacyjna w umowach cywilno-prawnych  
 

Zgodnie 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 [RODO], 

informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. 

Licealna 9; REGON 977924147; tel. 68-328-2000, fax: 68-327-0735; www.uz.zgora.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie 

tel. 603474724. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach umów  

cywilnoprawnych jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO. Przetwarzanie danych osobowych jest 

niezbędne do celów kontaktowych oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej 

umowy cywilnoprawnej, w celu ustalenia i wykonania obowiązków podatkowych i wobec ZUS, 

wypłaty wynagrodzenia, w celu wykonania przez Uniwersytet Zielonogórski prac badawczych, 

naukowych, dydaktycznych lub usługowych na podstawie zawartych z innymi podmiotami umów, 

jak również ewentualne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, lub w celu obrony przed 

roszczeniami.  

4. Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane upoważnionym 

pracownikom Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi 

ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania 

praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe 

oraz podmiotom, na rzecz których Uniwersytet Zielonogórski wykonuje prace badawcze, naukowe, 

dydaktyczne lub usługowe na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów, a także organom 

uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 

realizacji umowy. i dodatkowo przez okres dochodzenia roszczeń z niej wynikających lub w celu 

obrony przed roszczeniami .  

7. Przysługuje Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), 

b) sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), 

c) usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), 

d) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie 

jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych 

uniemożliwia zawarcie umowy. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

       ……….……………………………… 

            Podpis Zleceniobiorcy/Przyjmującego Zamówienie 
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