Katowice, dnia ……………….
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO I ZGODY DLA
OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Na podstawie sekcji 2 Rozporządzenia 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 (4.5.2016
L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
przyjmuję do wiadomości:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego, ul. K. Iłłakowiczówny 13 (dalej zwanej: „szkołą”),
e-mail: sp36katowice@wp.pl;
funkcję inspektora ochrony danych* w szkole pełni ……, adres e-mail: …….
dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w celu wypłacenia
świadczeń w ramach pomocy socjalnej;
podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na
podstawie obowiązującego prawa;
dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez Panią/ Pana z ZFŚS oraz
przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji;
posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania,
uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej
zgody przed jej cofnięciem;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne (zgodnie z ustawą o ZFŚS oraz
regulaminem ZFŚS) do przeprowadzenia prawidłowej oceny Pani/Pana sytuacji materialnej,
rodzinnej i życiowej, w celu udzielenia pomocy socjalnej.
*Zgodnie z komunikatem GIODO inspektor ochrony danych zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wnioskach, będących załącznikami
do Regulaminu ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego w Katowicach, w celu ustalenia
wysokości wypłacanych świadczeń w ramach pomocy socjalnej udzielanej osobom uprawnionym.

czytelny podpis

