Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych we wniosku jest PLACÓWKA OŚWIATOWA NA TERENIE DZIELNICY
MOKOTÓW M.ST W KTÓREJ PAN/PANI JESTBYŁA ZATRUDNIONA zwana dalej „JEDNOSTKĄ OBSŁUGIWANĄ”.
Przestrzeganie zasad ochrony danych w JEDNOSTCE OBSŁUGIWANEJ nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD) – wskazany na stronie
internetowej JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ.
Dane osobowe zawarte we wnioskach będą przetwarzane wyłącznie dla celów rozpatrywania wniosków oraz prowadzenia wspólnej działalności socjalnej
Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do którego przystąpiła JEDNOSTKA OBSŁUGIWANA na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej
RODO:
- art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
- art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami:
• Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 8 ust. 2).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany aktualnymi przepisami prawa.
Mogą być one udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi JEDNOSTKA
OBSŁUGIWANA zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – MOKOTÓW M.
ST. WARSZAWY wskazany jako administrator wspólnej działalności socjalnej na podstawie umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej).
Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania oraz przenoszenia.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowej realizacji umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia
umowy.
Na podstawie zebranych danych nie będzie dokonywane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

