……………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………………
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z wszystkimi informacjami, o których mowa w
1

art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez
Szkołę Podstawową nr 5 w Pyskowicach, ul. Szkolna 2, 44 -120 Pyskowice tel. (032) 233-3248 , e-mail: sp5pyskowice@wp.pl w celu i zakresie niezbędnym do korzystania z ZFŚS.

……………………………………………
( czytelny podpis )

KLAUZULAINFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do
wiadomości, że:



administratorem podanych danych jest …Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach ul. Szkolna 2 tel.(32) 2333248 mail
sp5pyskowice@wp.pl



przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze,



podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania ze
świadczeo z Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych,



celem przetwarzania danych jest realizacja zadao określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeo socjalnych oraz
regulaminie określającym zasady i warunki korzystania z usług i świadczeo finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeo
Socjalnych,






odbiorcami danych mogą byd podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),



we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych można kontaktowad się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail:

dane przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,
w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie
danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,

biuro@eduabi.eu

*) niepotrzebne skreślić

1

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1)

