








 

 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

 

Informuję, że:  

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych w 

Nowym Targu z siedzibą w 34 – 400 Nowy Targ  przy ul.Kowaniec 125.  Możesz się 

z nami kontaktować poprzez numer telefonu 18 2665997 lub adres email 

sekretariat@zse.nowotarski.pl 

2) Możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych przez adres         

e-mail:iod@nowotarski.org.pl 

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a. realizacji uprawnień wynikających z ZFŚS 

b. realizacji wniosków o pomoc finansową 

c. realizację świadczeń na pomoc zdrowotną 

4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w nastepującym zakresie: 

a. imię i nazwisko 

b. adres 

c. dane o wysokości emerytury 

d. numery kont bankowych 

e. dane o dochodach członków rodziny średnio za ostatnie 3 miesiące 

f. aktualne zaświadczenie lekarskie o leczeniu lub zaświadczenie ze szpitala 

g. dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia  

5) Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom 

odbiorców: 

a. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

b. podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora w zakresie wypłaty 

środków ZFŚS. 

6) Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

• art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych. 

7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych 



 

 

8) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres ubiegania się o 

konkretne świadczenie oraz czas niezbędny do ustalenia prawa do świadczenia i 

realizacji tego prawa, a także przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. 

9) Masz prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym 

momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i zawartym w 

Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym od 

2015r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, w przypadku niepodania 

danych niemożliwa jest realizacja czynności związanych z ZFŚS.  

11) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                

w tym profilowaniu. 


