Załącznik nr 13
Klauzula informacyjna
1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych
osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski (dalej ZS Nr 1).
Z administratorem można się skontaktować poprzez pocztę email: sekretariat@zs1.net lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez
adres e-mail: iod@zs1.net, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych
osobowych przez ZS Nr 1 oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia świadczenia z ZFŚS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, w związku z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
4. ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych do odbioru
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub podmiotów, które przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od przyznania świadczenia.
6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo
prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
8. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości
udzielenia świadczenia.
9. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane. Oznacza to, że Pracodawca nie wykorzystuje systemów informatycznych, które
gromadziłyby informacje na Państwa temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby
decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub mogłyby w podobny sposób istotnie
na Państwa wpływać.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych
finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

