KLAUZULA INFORMACYJNA – Fundusz Mieszkaniowy
CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym rozporządzeniem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja
2018 r.
Pełna nazwa RODO:
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.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy,
reprezentowany przez Dyrektora GZOSiP w Jasienicy – Panią Urszulę Bujok.
Nasze dane kontaktowe: tel.: 33 821 26 41, e-mail: gzosip@jasienica.pl
Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych oraz
przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ?
Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Panią Kingę Macura-Klimczak, z którą
mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: kmacura@gzosip.jasienica.pl oraz pod
numerem telefonu 609 918 935.
Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE ?
1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY będą przetwarzane w następujących celach:
a. podjęcia działań na żądanie wnioskodawcy przed zawarciem umowy o przyznanie pożyczki z Zakładowego
Funduszu Mieszkaniowego, tj. rozpatrzenia Wniosku o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu
Mieszkaniowego, a w przypadku jej zawarcia – wykonania tej umowy, w tym dochodzenie przez Administratora
roszczeń z nią związanych - art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w celach podatkowych, w
przypadku umorzenia pożyczki Wnioskodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – obowiązek prawny – w
zw. z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
c. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa,
d. obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgłoszonymi przez Wnioskodawcę, co jest prawnie uzasadnionym
interesem Administratora – art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
2. Dane osobowe PORĘCZYCIELI będą przetwarzane w następujących celach:
a. weryfikacji spełnienia kryteriów dotyczących poręczyciela określonych w Regulaminie gospodarowania
wspólną częścią środków Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych samorządowych jednostek oświatowych
i GZOSiP w zakresie pożyczek mieszkaniowych, a w przypadku zawarcia umowy o przyznanie pożyczki z
Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego - zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy i dochodzenia zwrotu
przyznanych środków - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
b. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa,
c. obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgłoszonymi przez Poręczyciela, co jest prawnie uzasadnionym
interesem Administratora – art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora
Podanie i umożliwienie przetwarzania Państwa danych jest wymogiem umownym (jest niezbędne do zawarcia i
wykonywania umowy pożyczki) oraz ustawowym w zakresie danych wymaganych ustawą z dnia 26 lipca 19991
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niepodanie przez Państwa danych w tym zakresie skutkować będzie
brakiem możliwości zawarcia i wykonywania umowy pożyczki.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE ?
Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących okresów:
1. okres niezbędny do wykonywania umowy pożyczki (i możliwego dochodzenia roszczeń), jeśli została zawarta,
2. okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wymaganego prawem okresu
przechowywania dokumentacji.
3. czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, zgłoszonych w związku z zawartą
umową pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:
 dostęp do danych osobowych, a także otrzymania kopii
Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy potwierdzili, czy przetwarzamy Twoje dane
osobowe oraz otrzymać od nas dostęp do tych danych (w tym ich kopii).
 sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia.
Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, które są
nieprawidłowe oraz abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
 usunięcia danych
Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe (zwane również
„prawem do bycia zapomnianym”).
W takiej sytuacji mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że spełniona jest jedna
z następujących przesłanek:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie mamy innej podstawy prawnej do ich
przetwarzania,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 ograniczenia przetwarzania danych
Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych
osobowych w następujących przypadkach, gdy:
- kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas,
- przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiłeś się usunięciu
swoich danych osobowych,
- nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
Szczegółowe omówienie poszczególnych praw w zakresie ochrony danych osobowych oraz wskazówki jak z nich
skorzystać znajdziesz:
- na naszej stronie internetowej, pod adresem www.gzosip.jasienica.pl,
a także
- w naszej placówce (adres: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy 43-385 Jasienica 845)
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia
wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku. W
sytuacjach wyjątkowych (np. skomplikowany charakter prośby, szeroki zakres żądania) termin rozpatrzenia
wniosku może być wydłużony o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym
fakcie, przed upływem miesiąca od daty otrzymania wniosku.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE ?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom
upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: Komisji Socjalnej, podmiotom
(szkołom, przedszkolom) obsługiwanym przez Administratora, bankom, urzędom skarbowym, innym podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Sądom, Policji, Prokuraturze, komornikom).

