Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Zakładowym
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych
osobowych, jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako ZSO)
ul. Kilińskiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel.: 41 265-44-32, e-mail:
sekretariat@staszic.ostrowiec.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail:
iod@arx.net.pl lub pisząc na adres ZSO, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych do odbioru
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa oraz wynikający z
przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
Prawa osób, których dane dotyczą
1. Na zasadach określonych przepisami RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) , na podstawie art. 17 RODO;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
- prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3. Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw
zależy bowiem od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych.
Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości
udzielenia świadczenia.
Informacje o profilowaniu
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Oznacza to, że nie są wykorzystywane systemy informatyczne, 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.

