Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 31
z dnia 4 marca 2019 r.
do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych
w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 – o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łodzi
z siedzibą w Łodzi: 90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3, które jest reprezentowane
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez email iod@lodzkiwschodni.pl, lub pisemnie na adres siedziby
Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań
pracodawcy – Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością
socjalną na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.), zwana dalej
ustawą o ZFŚS.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby związane
z prowadzoną działalnością socjalną jest art. 8 ustawy o ZFŚS oraz art. 221 ustawy
Kodeks pracy.
5. Pani/Pana osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne
w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia finansowego z Funduszu oraz
ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń.
Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów
archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora
oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów
prawa,
7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania
ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych
w art. 18 RODO.
9. Udostępnienie Pani/Pan danych osobowych jest konieczne do skorzystania
ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania
ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu. Odmowa podania danych
spowoduje niemożność przyznania świadczenia finansowego z Funduszu.
13. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
 Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 Telefon: tel. 22 531 03 00.

