KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W POWIATOWYM ZESPOLE NR 4 SZKÓŁ EKONOMICZNOGASTRONOMICZNYCH W OŚWIĘCIMIU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:
§1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół
Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu
§2
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe są zbierane i
przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 pkt
c RODO) – obsługi świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. zadania wynikającego
z Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19), Ustawy z dnia 4
marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1994 nr 43 poz. 163 z późn. zm.)
oraz przepisów szczególnych.
§3
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Złożenie wniosku o skorzystanie ze świadczeń
ZFŚS jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na określone sposoby przetwarzania danych. Udzieloną
zgodę można w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed cofnięciem zgody).
§4
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
•
•
•
•

dane identyfikacyjne pracownika,
dane teleadresowepracownika,
dane identyfikacyjne członków rodziny pracownika,
dane o dochodach na członka rodziny pracownika .

§5
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe osób uprawnionych są
przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także okres 3
lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 K.p. Po upływie tego okresu są niszczone
w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
§6
UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Osoba, której dane dotyczą ma
prawo do:

•
•
•
•
•

sprostowania (poprawienia) danych,
usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
ograniczenia przetwarzania danych,
dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz kopii danych),
przeniesienia danych (do innego administratora danych)

Zakres powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać regulują przepisy prawa.
Do skorzystania z nich niezbędne jest złożenie wniosku.
§7
PRAWO SPRZECIWU Niezależnie od wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą ma prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania), nawet jeżeli
podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej
sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku ,PZNr4SE-G w Oświęcimiu nie będzie przetwarzać danych
osobowych, o ile nie wykaże, że istnieją:
•
•

ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, nadrzędne
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą i/lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

§8
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe nie będą przekazywane innym
administratorom danych, przetwarzającym dane we własnym imieniu. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący kraje Unii
Europejskiej, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) ani organizacjom międzynarodowym.
§9
AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych polega na ich
przetwarzaniu (także w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych
informacji o osobie, której dane dotyczą.
§10
SKARGA W przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem, przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00
§11
DANE KONTAKTOWE Administrator danych osobowych: Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół EkonomicznoGastronomicznych w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim ul. Obozowa, tel +48 33 843 25 15
e-mail: sekretariat@pz4seg.pl
Inspektor Ochrony Danych: Wiesław Kmak, tel. 33 844 96 41 iod@powiat.oswiecim.pl

