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Klauzula informacyjna o przetwanzaniu danych osobonTch
- informacja dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowej

Stacji Sanitamo-Epidemiologiczrrej w Skiemiewicach

Zgodnie z art, 13 ust; 1 i ust. 2 oraz z art. 14 Roąotządzenia Parlamenfu Europejskiego i
Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2076 t. w sprawie ochrony osób firycznych w
związku z przetwuzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich
danych oraz uchylenia dyreĘwy 95l46lWE, Dziennik Urzędowy UE L ll9l1 z 4 map
2016 (dalej: Ogólne rozporządzeńe o ochronie danych) - dalej powoływane jako RODO.

1, Administratorem Pństwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitamo-
Epidemiologiczna w Skiemiewicach reprezentowana plzez Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitamo-Epidemiologiczrrej z siedzibą w Skierniewicach ptzy ul. Piłsudskiego 33.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (DPO) w Powiatowej Stacji Sanitamo-
Epidemiologiczrrej może Pan/Pani kontaktować się za pomocą pocĄ tradycyjnej na
adres: Powiatowa Stacj a Sanitamo-Epidemiologicma w Skiemiewicach, ul. Piłsudskiego
33, 96-1 00 Skiemiewice lub e-mail: dpo@osseskiemiewice.pl

3. Pństwa dane osobowe sąprzefuruzarLe (w tym są zbierane) wyłączrie w celu:
. prryaraniaświadczeniasocjalnego,
. dochodzeniaewentualnychroszczeń,
o rcaliz-acji celów rachunkowych,
. tealizacji celów podatkowych.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wynikają z:
o art. 6 ust. l lit. a RoDo, zgodttte z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie

danych osobowych za zgodą osoby, któĘ dane dotyczą,
o art. 6 ust. t lit. b RODO, ptzet:warzanie jest niezbędne do wykonywania rrmowy,
o ar1. 6 ust. 1 lit, c RODO, przetwavalie jest niezbędne do wypełniania obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze,
o art.9 ust. 2 lit. b RODO, przetwuzaaie szczególnych kategorii danych osobowych

jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw
przez administratora w dziedzinie prawa pracy, .zabeąieczenia społecznego i
ochrony socjalnej,

o ań. 8 ust. l, ust. 2 ustawy z dńa 4 marca 1994 r, o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Regulaminu Zakładowego
Funduszu Swiadczeń Socjalnych. Niepodanie tych danych uniemoźliwia realizację
c4,nności nrlierzających do przymania świadczenia na Pań stwa tzecz.



5. odbiorcą panstwa danych osobowych będą instytucje/podmioty upowa:źnione z mocy
praWa.

6. Adminisfuator danych nie ma zamiaru ptzekazywaó darrych do państwa trzeciego lub
organi zacj i międzynarodowej.

7. pństwa dane osobowe będą przeFłarza*e przęz. okes procedowania w sprawie
grzy7lańa świadczeń wypłacanych ze środków ZFŚS inub wypłaty przedmiotówych
świadczeń - do osiągnięcia celu przetwarzania, a po tym okesie przecńo*ywan" p.r""
okes dochodzenia./obrony praw lub roszczeń z rtlmi awiązanych cza też wykazania
zgodności prryz;rar;Lego świadczenia z przepisań w prrypadku w prrypadku kontroli
organów panstwowych (np, US) a następnie przez okres wymagany na podstawie
obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizaryjn}ch,

8. prrysfuguje panstwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowani a, Ądania
ich usrurięcia lub ograniczeni a ich ptzetwatzania. Mogą panstwo tŃże skorryśtaó z
uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz pra-wa do
przenoszenia danych do innego administratora danych.

9. Mają Pństwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy v"oa panlpani, iż ptzntwarzante danych osobowych pana/pani dot|czących narusza
przepisy ogólnego roąorądzenta o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietrria
2016r.

l0. podanie danych jest obowiązkowe i wynika z r/w przepisów prawa, Dane te nie będą
udostępniane podmiotom innym nż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

11. Udostępnione Wez Państwa dane nie będą paet:waruane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


