
Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr
11 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Juliusza Słowackiego 2a, 32-600 Oświęcim,
telefon/fax: 33 844 56 91,  e-mail:  sp11@eduoswiecim.pl,  REGON: 070431814, NIP: 549-10-25-821,
strona internetowa: http://sp11oswiecim.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych  osobowych,  z  którym  można  skontaktować  się  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:
patrycja@informatics.jaworzno.pl lub pisząc pod adres korespondencyjny Administratora Danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Administratora związanych z
działalnością socjalną.

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych pracowników są  przepisy prawa dot. organizacji i
funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a zwłaszcza zapisy ustawy z dnia 4
marca  1994  r.  o  zakładowym  funduszu  świadczeń  socjalnych  oraz  regulaminu
wewnątrzzakładowego. 

5. Podanie  przez  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  koniecznym
do  skorzystania  ze  świadczeń  socjalnych  finansowanych  z  zakładowego  funduszu  świadczeń
socjalnych.

6. Dane nie  będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z  wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.

7. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania
ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez
okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń oraz przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami
prawa dot. procesu archiwizacji.

8. Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych
osobowych,  sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych  osobowych,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania,  a  w  przypadku  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  do  jej  wycofania,
wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę
na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.  


