„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA/EMERYTA-RENCISTY”
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w związku z realizacją obowiązków wynikających z realizacji ZFŚS i FSEiR POLICYJNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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), zwane dalej RODO, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców
Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).

2.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przyznania świadczeń socjalnych.

4.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO) jest: Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o Zakładowym Funduszu
Świadczeń Socjalnych, Rozporządzenie MSWiA w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin oraz inne przepisy
normujące prawa i obowiązki stron.

5.

Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych są tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Komórki organizacyjne KWP w Bydgoszczy
przetwarzają dane zgodnie z posiadanym zakresem zadań i związanymi z tym uprawnieniami.

6.

Okres przechowywania:
Okres przechowywania jest określony przepisami prawa. Dane wrażliwe ( m.in. dane o stanie zdrowia )
gromadzone są przez Zespół ds. Socjalnych Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy, po wykorzystaniu
zostaną przekazane do archiwum KWP w Bydgoszczy. Po upływie ustawowego okresu 5 lat zostaną zniszczone.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzanych danych dotyczy jedynie sytuacji gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w
ramach sprawowania władzy publicznej.

8.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Informacje o tym czy podanie danych jest wymogiem ustawowym czy umownym lub warunkiem zawarcia umowy:
Podanie danych przetwarzanych w KWP w Bydgoszczy jest warunkiem ustawowym, tj. część danych jakie podaje
konkretna osoba wynika z przepisów prawa, część z umów zawieranych z KWP w Bydgoszczy (m.in. umowa o
przyznanie pożyczki mieszkaniowej), a część jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania KWP w
Bydgoszczy i obsługi pracowników oraz emerytów - rencistów. Wszelkie inne dane udostępniane pracodawcy nie
wynikające z realizacji przepisów ustawowych są podawane dobrowolnie.

_________________________________________
(data i czytelny podpis pracownika/emeryta-rencisty)

