Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
w związku z zawieraniem przez Związek Powiatów Polskich umów cywilnoprawnych
z osobami fizycznymi

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku wskazanego w art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – dalej RODO.
1. Administratorem danych osobowych jest Związek Powiatów Polskich w siedzibą
w Warszawie Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000094303.
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kierowanie korespondencji
drogą e-mailową na adres biuro@zpp.pl
3. Cel przetwarzania danych osobowych:
- zawarcie i wykonanie umowy
- wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków o charakterze publicznoprawnym,
w szczególności podatkowych i związanych z ubezpieczeniem społecznym.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
- umowa o wykonanie dzieła: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres prowadzania
działalności gospodarczej, adres do korespondencji, adres zameldowania, PESEL, NIP,
e-mail, numer telefonu, data i miejsce urodzenia, wysokość wynagrodzenia, numer
rachunku na który należy przelać wynagrodzenie, wskazanie właściwego Urzędu
Skarbowego,
- umowa zlecenie/umowa o świadczenie usług: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub
adres prowadzania działalności gospodarczej, adres do korespondencji, adres
zameldowania, data i miejsce urodzenia, PESEL, NIP, e-mail, numer telefonu, wysokość
wynagrodzenia, numer rachunku na który należy przelać wynagrodzenie, nazwisko rodowe,
oddział NFZ, informacje w zakresie koniecznym do ustalenia podleganiu przez osobę, której
dane dotyczą obowiązkowi z zakresu ubezpieczeń społecznych, wskazanie właściwego
Urzędu Skarbowego,
- umowa wolontariatu: : imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji,
e-mail, numer telefonu, numer rachunku, na który należy przelać wynagrodzenie (jeżeli
wolontariuszowi będą zwracane koszty wykonania umowy).
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, wynikający z przepisów prawa w zakresie
terminów przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych,
z uwzględnieniem racjonalnego okresu oczekiwania na odbiór korespondencji, która
mogłaby mieć wpływ na przerwanie lub zawieszenie terminu przedawnienia. W przypadku
umów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych okres
przechowywania danych osobowych może być uzależniony od warunków umowy lub decyzji
w sprawie przyznania dofinansowania.

7. Podanie danych osobowych w zależności od ich kategorii jest wymogiem ustawowym lub
umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkuje
niemożnością zawarcia i rozliczenia umowy.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia
przetwarzania oraz do przeniesienia danych osobowych – na zasadach określonych
w RODO. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na podstawę prawną przetwarzania
danych osobowych prawo do wniesienia sprzeciwu jest wyłączone.
9. Decyzje odnośnie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
10. Administrator przekaże dane osobowe innym odbiorcom danych jeżeli, obowiązek taki
będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dane są
przekazywane do urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku
umów, w których wynagrodzenie jest finansowane lub współfinansowane ze środków
publicznych, w związku z realizacją przez Administratora Projektów, dane osobowe będą
przekazywane Liderowi projektu oraz Instytucji właściwej do rozliczenia projektu.
11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

