Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach realizacji świadczeń socjalnych
- ZFŚS Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Administrator

Administratorem danych osobowych jest Starosta Nowosądecki,
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33

Kontakt
z Administratorem

Korespondencję listowną prosimy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Telefoniczny, elektroniczny:
tel. +48 18 41 41 600
fax +48 18 41 41 700
Infolinia o Starostwie:
0 800 10 90 10 (połączenie bezpłatne)
Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres:
powiat@nowosadecki.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie EPUAP:
starostwons/skrytka
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Dane kontaktowe
Inspektora
Ochrony Danych

Tomasz Czerniec

Cel przetwarzania
danych oraz
podstawy prawne
przetwarzania

Dane osobowe dla realizacji świadczeń socjalnych objętych
Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Jakie dane są
przetwarzane?

Dane identyfikujące osoby: PESEL, NIP, Imię nazwisko, datę
urodzenia, miejsce urodzenia, dane adresowe i teleadresowe,
informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym informacje o przedziale uzyskiwanego
dochodu, dane dotyczące zobowiązań: kwoty pożyczki, imienia,
nazwiska, stanowiska służbowe poręczycieli.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
pok. 320
tel. +48 18 41 41 820
email: tczerniec@nowosadecki.pl

Przekazane przez wnioskującego za zgodą wnioskującego
informacje o stanie jego zdrowia, bądź stanie zdrowia członków
jego rodziny.
Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które świadczą
usługi na rzecz Administratora w oparciu o umowę, np.: biura
podróży. W takich przypadkach zawarte są stosowne umowy
powierzenia, które gwarantują ochronę zgodnie z postanowieniami
RODO. Na uzasadniony wniosek mogą być to: organy
administracji skarbowej, organy ścigania (Policja, Prokuratura),
sądy powszechne.

Okres, przez który
dane są
przechowywane

Okres niezbędny do realizacji wniosków o dofinansowanie okres
przechowywania akt, który określa Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dane osobowe w dokumentacji księgowej będą przechowywane
przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa
podatkowego. W pozostałych przypadkach w okresie od
wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

Prawa osób,
których dane
osobowe są
przetwarzane

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych
narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o ile
podane przepisy prawa regulujące okres przechowywania
dokumentacji przewidują taką możliwość.
Wymóg podania
danych
osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia udzielenie
dofinansowania
do
świadczeń
socjalnych
określonych
w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Zautomatyzowane
podejmowanie
decyzji

Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

