Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim (dalej CKZiU), ul. Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Z administratorem można się skontaktować poprzez pocztę email: ckziuostrowiec@onet.eu 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@arx.net.pl.
3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane przetwarzane są w celu realizacji uprawnień do uzyskania wsparcia finansowanego ze środków
przeznaczonych na działalność socjalną.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi z art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 8 ustawy z 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
4. ODBIORCY DANYCH
Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
przepisów obowiązującego prawa.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania
ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, zgodny z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania.
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 konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości przyznania świadczeń.
9. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane.

