załącznik nr 8
do Regulaminu ZFŚS w ZSP w Chełmży
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uprawnionych
do korzystania z ZFŚS
Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 23, 87-140 Chełmża, tel. 56 675-24-19, e-mail:
sekretariat.dyrektor@zsp-chelmza.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 23, 87-140 Chełmża, e-mail: rodo@zsp-chelmza.pl.
3. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c
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) w celu realizacji
uprawnień do uzyskania wsparcia finansowanego ze środków przeznaczonych na
działalność socjalną oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole
Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży.
4. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez Administratora oraz działających
w jego imieniu i z jego upoważnienia członków zakładowej komisji socjalnej,
zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji
w komisji oraz po jej zakończeniu.
5. Dane osobowe osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie przepisów prawa,
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3,
lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu:
prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
8. W przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe z zfśs, podanie danych osobowych
jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a zatem nie wymaga zbierania zgód.
Efektem odmowy udostępnienia danych będzie odmowa przyznania wsparcia z zfśs.

