Załącznik do Wniosku o przyznanie
pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA – Fundusz Mieszkaniowy
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) –dalej
RODO−informujemy, że:
ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845,
reprezentowany przez Dyrektora GZOSiP w Jasienicy. Nasze dane kontaktowe: tel.: 33 821 26 41, e-mail: gzosip@jasienica.pl.
Współadministrowanie Państwa danymi osobowymi dokonywane jest wraz z następującymi jednostkami oświatowymi:
-Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu, Grodziec 9 43-386 Świętoszówka, reprezentowanym przez Dyrektora ZSP w
Grodźcu;
-Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy, Iłownica 127 43-394 Rudzica, reprezentowanym przez Dyrektora ZSP w
Iłownicy;
-Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 162, reprezentowanym przez Dyrektora ZSP w
Mazańcowicach;
-Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym, Międzyrzecze Górne 81 43-392 Międzyrzecze Górne,
reprezentowanym przez Dyrektora ZSP w Międzyrzeczu Górnym;
-Przedszkolem Publicznym w Świętoszówce, 43-386 Świętoszówka 135, reprezentowanym przez Dyrektora Przedszkola;
-Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy, 43-394 Rudzica 52, reprezentowanym przez Dyrektora ZSP w Rudzicy;
-Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach, 43-386 Wieszczęta 50, reprezentowanym przez Dyrektora ZSP w
Wieszczętach;
-Szkołą Podstawową w Świętoszówce, 43-386 Świętoszówka 40, reprezentowaną przez Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w
Świętoszówce;
zwanymi dalej: Współadministratorami.
W ramach wzajemnej umowy o współadministrowanie zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania
obowiązków wynikających z RODO.
PUNKT KONTAKTOWY
W sprawach dotyczących współadministrowania danymi osobowymi mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez
Współadministratorów Inspektorem Ochrony Danych poprzez:
-adres poczty elektronicznej: iod@gzosip.jasienica.pl
-pisemnie na adres: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845.
WSPÓLNE CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
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 Współadministratora roszczeń z nią związanych - art. 6 ust. 1 lit. B
RODO,
b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze, 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
Współadministratora– art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
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
Współadministratora – art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
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.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
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 Współadministratorze, 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.
PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
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
Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje – prosimy o kontakt pisemny lub
telefonicznych na wskazany wyżej kontakt Inspektora ochrony danych.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
ODBIORCY DANYCH
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane mogą być przekazane – oprócz osobom upoważnionym
przez Współadministratora danych – innym podmiotom, w tym: Komisji Socjalnej, podmiotom (szkołom, przedszkolom)
obsługiwanym przez Współadminsitratora, bankom, urzędom skarbowym, innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

