Klauzula informacyjna – dane osobowe w systemie świadczeń socjalnych
1. Administratorem przetwarzanych danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 21, tel. 68/ 454 20 50 , e-mail: sekretariat@zsois.zgora.pl

2. Podane we wniosku dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku
dotyczącego korzystania ze świadczeń socjalnych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a 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
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji świadczeń
socjalnych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa tj.
ustawą o rachunkowości i ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i innymi.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia oraz prawo do ograniczenia
ich przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pan danych
osobowych.
9. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pan danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10.Pani/Pana dane osobowe:
 nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej,
 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11.Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do objęcia
Pani/Pana świadczeniami realizowanymi przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a
ich niepodanie będzie skutkowało nieobjęciem świadczeniami.
12. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 880 100 367, email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
Należy pamiętać, iż powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela
informacji dotyczących pozostałej działalności szkoły.

...…………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)

