załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS

Klauzula informacyjna
dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
I. Informacja dla wnioskodawców
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”
informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
Spółka Akcyjna, z siedziba w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533.
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail:
iodo@gpw.katowice.pl, nr telefonu: +48 32 60 38 741 (Inspektor jest do Państwa dyspozycji
w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych).
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1316 ze zm.). Natomiast niepodanie wymaganych danych uniemożliwia realizację
czynności zmierzających do przyznania Pani/Panu świadczenia.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej osoby zamierzającej korzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. na podstawie:
➢ w przypadku danych zwykłych:
art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek prawny ciążący na administratorze;
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy
pożyczki ;
➢ w przypadku danych szczególnych (specjalnych/wrażliwych):
art.9 ust. 2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez administratora, lub osobę której dane dotyczą,
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (...)
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem
podmiotów, prowadzących działalność pocztową lub kontrolną.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane do końca roku w którym będzie realizowane
świadczenie albo przez czas niezbędny do realizacji umowy pożyczki, a następnie
zarchiwizowane zgodnie z instrukcją archiwalną - nie dłużej niż 6 lat.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich
danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych. W przypadku realizacji umowy pożyczki nie przysługuje Pani/Panu prawo do
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim
jest to niezbędne dla realizacji tej umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji, w tym profilowaniu.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do Prezes UODO.
II. Informacja dla pozostałych osób uprawnionych
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 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, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”
informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
Spółka Akcyjna, z siedziba w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533.
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail:
iodo@gpw.katowice.pl, nr telefonu: +48 32 60 38 741 (Inspektor jest do Państwa dyspozycji
w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych).
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1316 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgodnie z Regulaminem
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych złożyła wniosek o przyznanie świadczenia
socjalnego lub pomocy finansowej na cele mieszkaniowe i wskazała Panią/Pana jako
członka swojej rodziny.
5. Dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej osoby zamierzającej korzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. na podstawie:
➢ w przypadku danych zwykłych:
art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek prawny ciążący na administratorze;
➢ w przypadku danych szczególnych (specjalnych/wrażliwych):
art.9 ust. 2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez administratora, lub osobę której dane dotyczą,
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (...)
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem
podmiotów, prowadzących działalność pocztową lub kontrolną.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Pani/Pana dane będą przechowywane do końca roku w którym będzie realizowane
świadczenie, a następnie zarchiwizowane zgodnie z instrukcją archiwalną - nie dłużej niż 6
lat.
9. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich
danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. narusza przepisy
o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes UODO.

