INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
- ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym art. 13 i art. 14
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, dalej: RODO, informujemy, że :
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania
danych osobowych, jest Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie, ul. Przemysłowa 17, 98-355
Działoszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000068788, NIP: 8320003932, Regon: 730001900.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych pod adresem e-mail: iod@wartasa.com.pl Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych
osobowych należy napisać do nas:
 na adres e-mail: iod@wartasa.com.pl
 lub na adres pocztowy: Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie
przy ul. Przemysłowej 17, 98-355 Działoszyn.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu realizowania zadań Administratora związanych z działalnością
socjalną (tj. przyznawania zapomóg i pożyczek z ZFŚS). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c tj. ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz art. 9 ust. 2 (dane szczególnych
kategorii przetwarzane w związku z przyznawaniem zapomóg z ZFŚS), a w przypadku udzielania pożyczek z ZFŚS –
art. 6 ust. 1 lit. c tj. ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz art. 6 ust. 1 lit. b tj. umowa
pożyczki z ZFŚS, jak również art. 6 ust. 1 lit. f tj. uzasadniony interes Administratora w zakresie ewentualnego
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń związanych z zawartą umową pożyczki.
Prawa wobec Cementowni „Warta” S.A. w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania w sytuacji, gdy są one
nieprawidłowe oraz usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia ich przetwarzania
w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f. W celu
realizacji wymienionych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony
Danych, można również skorzystać z formularza znajdującego się na stronie www.wartasa.com.pl/rodo.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów działających na zlecenie administratora danych, np. podmiotów
świadczących usługi informatyczne, prawne, czy audytorskie na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych (z wyjątkiem szczególnych kategorii danych osobowych, które mogą otrzymać wyłącznie
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa). Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich,
ani organizacji międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny
i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, informujemy, że
dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu
przyznania świadczeń, ustalenia ich wysokości oraz ich wypłaty, a ponadto przez okres dochodzenia niezbędny do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń nie dłużej niż 6 lat od dnia przyznania lub odmowy
przyznania świadczenia.
Źródło pochodzenia danych (Informacja dotyczy osób, których dane pozyskano od innych podmiotów)
Dane (dane identyfikacyjne, teleadresowe, dane o sytuacji życiowej, w tym zdrowotnej, rodzinnej, materialnej)
mogą pochodzić od Państwa członka rodziny bądź organizacji związkowej.
Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania ze świadczeń socjalnych
finansowanych z ZFŚS, odmowa podania danych spowoduje niemożność rozpoznania wniosku i przyznania
świadczenia z ZFŚS.

