Klauzula informacyjna dla pracownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych
na potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z
gospodarowaniem środkami ZFŚS jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy placu
Wolności 1, 58-260 Bielawa ,zwany dalej: "Administratorem".

2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować
pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779.

3.

Pana/Pani dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z
ZFŚS, udokumentowania przyznania lub odmowy przyznania świadczenia socjalnego w
ramach ZFŚS, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
przepisów prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

4.

Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z ustawy o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z postanowieniami Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ich podanie jest dobrowolne, jednak w
przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe skorzystanie przez
Panią/Pana ze świadczeń z ZFŚS.

5.

Pani/Pana dane będą udostępnione
obowiązujących przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji
międzynarodowej.

7.

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania
dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych.(Uwaga: dostęp, usunięcie,ograniczenie przetwarzania Pani/Pana
danych oraz pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa
do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie.)

8.

Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

9.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

uprawnionym

podmiotom

na

podstawie

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/
Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy

aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się

