Klauzula informacyjna dla członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Powiatowym Centrum Edukacyjnego w Lubaniu
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
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Administratorami Państwa danych osobowych są: Zarząd Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działający przy
Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu, Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań (MKZP) oraz Powiatowe Centrum
Edukacyjne w Lubaniu z siedzibą przy Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań (PCE w Lubaniu),dalej także jako:
Współadministratorzy.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@bonilex.pl lub na adres siedziby
MKZP, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Państwa dane osobowe jako członka MKZP będą przetwarzane w celach:
a) realizacji czynności niezbędnych dla obsługi statutowych zadań realizowanych przez MKZP,
b) wynikających z członkostwa w MKZP– w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i d) RODO oraz na podstawie art. 9
ust.2 lit. a) RODO – w przypadku danych wrażliwych w związku z wnioskiem o przyznanie zapomogi
c) realizowania prawnie uzasadnionego interesu przez każdego z Administratorów, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d) realizacji obowiązków prawnych ciążących na każdym z Administratorów, a wynikających z obowiązujących przepisów
prawa, w oparciu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
e) realizacji zapewnienia MKZP przez PCE w Lubaniu obsługi, w tym: księgowej, administracyjnej, prawnej, świadczonej przez
PCE w Lubaniu, niezbędnej do realizacji zadań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Współadministratorami, a także z
obowiązujących przepisów prawa.
Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane to m. in.: imię i nazwisko, numer pesel, adres do korespondencji, w tym
numer telefonu, stan cywilny, ustrój majątkowy, otrzymywane wynagrodzenie lub zasiłek, w niektórych przypadkach także stan
zdrowia.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów wskazanych w pkt. 3, w tym: do
czasu ustania członkostwa w MKZP, lub przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń i okresu ich przedawnienia zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, lub przez czas niezbędny wynikający z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez każdego z Administratorów oraz ochrony Państwa interesów, jednak nie dłużej niż okres wynikający z
obowiązujących przepisów prawa.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. W zakresie danych udostępnionych przez członka MKZP za jego zgodą, które nie są niezbędne do
wypełniania obowiązków nałożonych na każdego z Administratorów przepisami prawa, posiadają Państwo także prawo do
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe będą udostępniane: Komisji Rewizyjnej MKZP, księgowej PCE w Lubaniu, pracodawcy członka PKZP, o
ile pracodawca ten ponosi koszty prowadzenia MKZP za pracownika będącego członkiem MKZP, podmiotom świadczącym usługi
na rzecz MKZP, w tym: firmom dostarczającym przesyłki pocztowe, dostawcom oprogramowania oraz podmiotom, które mają
prawo żądać udostępnienia Państwa danych na podstawie przepisów prawa: np. sądy, komornicy, organy administracji publicznej.
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne aby wstąpić w poczet członków MKZP.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wstąpienie w poczet członków MKZP.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Współadministratorzy nie będą przekazywali danych osobowych do państwa trzeciego.
Państwa dane osobowe zostały zebrane w czasie trwania członkostwa w MKZP, po skreśleniu z listy członków MKZP dane
zostaną usunięte, z wyjątkiem tych danych, które muszą być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw oraz o sposobach ich realizacji lub w razie jakichkolwiek innych
pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

