INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla członków wspólnego gospodarstwa domowego
ubiegających się o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1)

administratorem Pana/Pani danych osobowych jest XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 1/3, 01-018 Warszawa, zwane dalej „szkołą”, adres
poczty elektronicznej: lo@sniadek.edu.pl;

2)

z inspektorem ochrony danych osobowych w szkole można się skontaktować pod adresem e-mail:
iod@dbfo-wola.waw.pl lub pisemnie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, XXX Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 1/3;

3)

szkoła przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu przyznania świadczenia z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, zwanego dalej
„funduszem”, i związanego z tym wypełnienia obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907),
zwanej dalej „UoZFŚS”, – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c RODO w związku z art. 8 ust. 1a UoZFŚS;

4)

odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz szkoły usługi w zakresie
obsługi finansowej funduszu oraz obsługi IT;

5)

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie
niezbędnym do realizacji określonych celów, do jakich zostały zebrane;

6)

ma Pan/Pani prawo do żądania od szkoły dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie określonym przepisami RODO;

7)

ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednak nie później niż do dnia
zlecenia wypłaty świadczenia z funduszu;

8)

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadkach i na zasadach określonych
przepisami RODO;

9)

podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia z funduszu, a ich
niepodanie wyklucza to rozpatrzenie;

10)

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie
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