INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
pracowników oraz członków ich rodzin w związku z przyznawaniem świadczeń
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
uprzejmie informujemy, iż

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa
w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, zwana dalej PPUZ w Nowym Targu lub
Uczelnią.
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres podany powyżej lub na adres e-mail:
iod@ppuz.edu.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przyznania świadczeń z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. konieczności
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO
w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności, gdy
przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania praw w dziedzinie prawa
pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Obowiązki te wynikają z przepisów prawa pracy,
a w szczególności z Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w PPUZ w Nowym Targu.
 Uczelnia będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe zawarte we Wniosku o udzielenie świadczenia
socjalnego z ZFŚS oraz we Wniosku o udzielenie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe i w umowie
pożyczki, a także ewentualnie inne dane, w zakresie niezbędnym do uzyskania bezzwrotnej pomocy
finansowej z tytułu trudnej sytuacji życiowej.
 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym i podmiotom publicznym
w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały
zgromadzone, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt obowiązującego w PPUZ w Nowym Targu.
 Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na warunkach
określonych w RODO.
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do ubiegania się
o przyznanie świadczeń socjalnych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
poddawane profilowaniu.

