Klauzula informacyjna na potrzeby korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS
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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:
1.
2.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Bielsko Biała ul.
Akademii Umiejętności 1a.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Mariola Knapek, z którą można kontaktować się w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych za pośrednictwem:

1) emaila na adres iod@cuw.bielsko-biala.pl
2) telefonicznie pod numerem 33 499 23 45
3) pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) finansowania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych [dalej: ZFŚS] na podstawie udzielonej
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
2) udzielenia pożyczki, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed
zawarciem umowy w zakresie zawieranych umów z funduszu świadczeń socjalnych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie
przepisów prawa m.in.: podmioty realizujące zadania publiczne a także podmioty, współpracujące z nami tj. dostawcy
systemów informatycznych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z ZFŚS
oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia praw lub roszczeń.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udzielenia świadczenia socjalnego z ZFŚS.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
10. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi ochrony danych, którego dane
kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny
związane z Państwa szczególną sytuacją.

