KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. osób składających wnioski o wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zgodnie z Rozporządzeniem 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
Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w
Dąbrowie Biskupiej, ul. Szkolna 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 52
351 21 91; adresu e-mail: zs_dbis@poczta.onet.pl
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@zanex.net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w związku ze złożeniem wniosku, jego rozpatrzeniem
i przekazaniem środków finansowych na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych, na podstawie art 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z
przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane
osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej.
6. Posiada Pani/Pan prawo: żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych, usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana
zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie
przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna
Pani/Pan że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których
mowa w pkt 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie skutkowało nierozpatrzeniem wniosku.
9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

