Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

Załącznik - Obowiązek informacyjny przyznanie świadczeń z ZFŚS

Informacja RODO dla wnioskodawcy o przyznanie świadczeń z ZFŚS

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 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 (tj. Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Tarnowie, Al. M.B. Fatimskiej 2, 33-100 Tarnów tel. (14) 621 77 91
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: iod@pspr.tarnow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: rozpatrzenia wniosku i/lub przyznania oraz
wypłaty i rozliczania świadczeń socjalnych wypłacanych na Pani/Pana wniosek ze środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), a także dla celów statutowych, statystycznych
i archiwalnych w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa i ustaw
pokrewnych w związku z realizacją zadań ZFŚS.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: ustawa z dnia 4 marca 1994
r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352, 1907.) w związku
z art. 6 ust. 1 lit c1 oraz art. 9 ust. 2 lit. b2 RODO a także Regulamin Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych PSPR Tarnów, jak również ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia wniosku
i korzystania ze świadczeń ZFŚS.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres procedowania w sprawie przyznania
świadczeń wypłacanych ze środków ZFŚS i/lub wypłaty przedmiotowych świadczeń – do
osiągnięcia celu przetwarzania, a po tym okresie przechowywane przez okres dochodzenia/obrony
praw lub roszczeń z nimi związanych czy też wykazania zgodności przyznanego świadczenia
z przepisami w przypadku kontroli organów państwowych (np. US), a następnie przez okres
wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków
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archiwizacyjnych. w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu
przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile
pozwalają na to przepisy prawa.
10. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom
realizującym usługę bądź dostawę towaru w ramach udzielenia dofinansowania do świadczeń
socjalnych określonych w Regulaminie ZFŚS.
11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. powyżej odbywa się na
podstawie odrębnej umowy zawieranej na piśmie. Umowa ta zawiera postanowienia określające
warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez podmioty realizujące dostawę towarów
/ usług.
12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
13. Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym
„profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych
osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
___________________________________________________________________________________________________________
1 Art.

6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

2 Art.

9 ust. 2 lit. b RODO: przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
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