
ff'i,.fi,[ilf,

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- informacja dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowej

S tacj i S anitarno -Epidemiolo g icznej w S ki erni ewic ach

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 oraz z art. 14 Rozporząd zeniaParlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób lrzycznych w związku
zPrzetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oruz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE, Dziennik Urzędowy UE L 1l9l1 z 4 maja2016 (dalej: Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) dalej powoływane jako RODO.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Skierniewicach reprezentowana przez Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzlbą w Skierniewicach przy ul. Piłsudskiego 33.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (DPO) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
może Pan/Pani kontaktowaó się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologic,zna w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice
lub e-mail: dpo(Epsseskierniewice.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) wyłącznie w celu:
. przyznania świadczenia socjalnego,
o dochodzeniaewentualnych toszczen,
. ręa|tzacii celów rachunkowych,
. realizacji celów podatkowych.

4. Podstawy prawne przetwatzania danych osobowych wynikają z:
o art.6 ust. 1 lit. a, b RoDo,
o art.8 ust. 1 i ust.2 ustawy zdnia4marca1994r. o zakładowym funduszuświadczeń

socjalnych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym
i wynika z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Regulaminu
Zakładowęgo Funduszu Świadczeń Socjalnych. Niepodanię tych danych uniemożliwia
pracodawcy ustalenie Państwa prawa do przyznania świadczenia t skutkuje odmową
Przyznania Świadczeniabądź jego przyznaniem w najnizszej kwocie wskazanej w rocznym
planie r zeczow o -ftnans owym dzi ałalno ści so cj alnej .

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą instytucje/podmioty upowaznione z mocy
prawa.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub
or ganizacji międzynaro dowej .

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane pTzęz okres maksymalnie 5 lat lub w innych
terminach wynikaj ący ch z przepisów prawa.



-------

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądaniaich
usunięcia lub*ograniczenia ich przetwarzaria. Mogą Pństwo także skorzystaó z
uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniaorazprawa do przenoszenia
danych do innego administratora danych.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna ParVPani, iż ptzetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza
przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zdniaŻ7 kwietnia20l6r.

10. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z nlw przepisów prawa. Dane te nie będą
udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

11. Udostępnione przez Pństwa dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


