OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO1 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, zawartych w złożonej przeze mnie dokumentacji PIT lub innych dokumentów, koniecznych do określenia mojej
sytuacji materialnej i socjalnej (zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), w celu korzystania przeze
mnie ze świadczeń socjalnych, udzielanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej
w Nockowej

…………….…………….……………….……….
(miejscowość, data)

……………………………………………………………….…..
podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – pozyskiwanie danych od osoby, której dane dotyczą
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku
informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia2 zwanego dalej RODO.
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej – w imieniu, której działa
Dyrektor Szkoły.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Nockowej jest adw. Jakub Curzytek, kontakt z inspektorem jest możliwy za
pomocą adresu e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl, nr tel. 692616480.
2. Cel przetwarzania Pani/Pana danych oraz podstawy prawne
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu korzystania przez Panią/Pana ze środków ZFŚS Szkoły Podstawowej w Nockowej
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. 2 lit. a,b RODO oraz art. 2 i 8 ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.)
4. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz
dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, zgodnie z przepisami kancelaryjnoarchiwalnych obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Nockowej w szczególności z Instrukcją kancelaryjną.
5. Pani/Pana dane przekazywane będą podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Przysługujące Pani/Pana uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skorzystania
przez Panią/Pana ze środków ZFŚS w szkole Podstawowej w Nockowej.
Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

……………………………………………………….
administrator danych

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
w związku z korzystaniem ze środków ZFŚS w szkole Podstawowej w Nockowej

……………………………………………………..………..

miejscowość, data

………………..……………………………….……….
podpis osoby, która zapoznała się
z Klauzulą informacyjną

* niepotrzebne skreślić

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

