KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
– informacja dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, uprzejmie informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Słupsku, z siedzibą przy ul. Szarych
Szeregów 14, 76-200 Słupsk.
2. Starostwo Powiatowe w Słupsku, powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych: oin@powiat.slupsk.pll.
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Starostwo wyłącznie w celu:
a) przyznania świadczenia socjalnego,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń,
c) realizacji celów rachunkowych,
d) realizacji celów podatkowych.
4. Podstawa prawna przetwarzania przez Starostwo Twoich danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie przez Ciebie danych
osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Niepodanie tych danych
uniemożliwia realizację czynności zmierzających do przyznania świadczenia na Twoją rzecz.
5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom współpracującym ze Starostwem w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla
realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza
podmiotom zaopatrującym Starostwo w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i
organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług:
 teleinformatycznych,
 archiwizacyjnych,
 związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
d) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym,
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Z zastrzeżeniem tego
terminu, jeśli celem przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym
celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane
przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych
od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych
okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
9. Przysługuje Ci prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznasz, iż ich przetwarzanie narusza unijne
Rozporządzenie 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych,
w skrócie RODO).
10. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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