Załącznik Nr 11 do PBDO

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………. wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych członków mojej rodziny oraz innych osób
pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym obejmujących:
imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania, a także inne dane osobowe,
jeżeli podanie tych danych jest niezbędne do ustalenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
w celu uzyskania ulgowej usługi i świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz.
U. z ) w związku z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzania 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

………………….…………………………………..
(podpis wyrażającego zgodę)

Przed wyrażeniem zgody zostałem poinformowany, że:
1) Administratorem moich danych będzie Wójt Gminy Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 21-002
Jastków, tel. 81 502 04 25;
2) moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu uzyskania ulgowych usług i świadczeń z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych;
3) mam prawo w każdym momencie wycofać zgodę;
4) wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne, a odmowa jej wyrażenia jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia ulgowych usługi i świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
5) podane przeze mnie dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii
Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
Ponadto zostałem poinformowany, że:
1) z Inspektorem Ochrony Danych mogę skontaktować się osobiście w budynku Urzędu Gminy Jastków
Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków,
2) moje dane zostaną przekazane osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Jastków, tj. pracownikom
celem wykonania swoich obowiązków – członkom komisji socjalnej
3) moje dane będą przechowywane przez ………………….. (podać okres lub kryteria ustalenia tego okresu)
4) mam prawo do żądania od Wójta Gminy Jastków dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także do przenoszenia danych;
5) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego,
gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania 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.

……………………………………..
(podpis)

