INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W KRAKOWIE

W Urzędzie Statystycznym w Krakowie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami
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 (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
1. Wskazanie administratora: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Krakowie (adres siedziby: ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków) – zwany dalej
„Administratorem”;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres e-mail:
iod_uskrk@stat.gov.pl;
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie:
1) obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dotyczącego prowadzenia działalności
socjalnej1 - w celu przyznania świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych;
2) realizacji obowiązków i szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą,
w dziedzinie ochrony socjalnej (w odniesieniu do danych dotyczących stanu zdrowia) 2 - w celu
przyznania świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
3) umowy 3:
a) w odniesieniu do danych osobowych osób ubiegających się o pożyczkę na cele mieszkaniowe
- w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy pożyczki na cele mieszkaniowe;
b) w odniesieniu do danych osobowych poręczycieli pożyczki na cele mieszkaniowe –
w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy poręczenia.
4) prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych4 w celu dochodzenia ewentualnych praw
lub roszczeń.;
4. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne
do realizacji celów określonych w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości realizacji tych celów;
5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępnione innym uprawnionym podmiotom, w tym m.in. organizacjom związkowym działającym w
Urzędzie, na podstawie przepisów prawa, a także w zakresie podstawowych danych osobowych (imię
i nazwisko, miejsce pracy) na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. organizatorem
wycieczki, wypoczynku, wynajmującym salę sportową).;
6. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
okresy wynikające z: przepisów kancelaryjno-archiwalnych5 i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla
urzędów statystycznych6.;
7. Prawa osoby, której dane dotyczą: posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
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niekompletne, usunięcia - jeżeli nie zostaną usunięte przez Administratora w terminie wskazanym
w pkt. 6 niniejszej informacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Pani/Pana dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane
podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

