
Informacja dla pracowników, emerytów i rencistów AGH o przetwarzaniu
danych  osobowych  zgodnie  z  art.  13  RODO  dotycząca  podmiotu
danych 

Wypełniając  obowiązek  prawny  uregulowany  zapisami  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),  dalej  jako
„RODO”, AGH informuje, iż:

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Akademia  Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059
Kraków, dalej „AGH”;

2) dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  w  Akademii
Górniczo-Hutniczej  im.  Stanisława  Staszica:  al.  Mickiewicza  30,  30-059
Kraków, e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
tj.  w  celu  przyznania  świadczeń  wynikających  z  prawa  pracy,  w  tym
w szczególności świadczeń z ZFŚS na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 j.t.);

4) Pani/Pana  dane  osobowe  nie  są  udostępniane odbiorcom danych  w
rozumieniu  art.  4  pkt.  9  RODO.  Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane
organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd)
lub  organom  samorządu  terytorialnego  w  związku  z  prowadzonym
postępowaniem;

5) Pana/Pani  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowej;

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny
do  realizacji  celów  przetwarzania  danych  osobowych  tj.  przez  okres
wynikający z prawa wewnętrznego AGH – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
oraz z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

7) przysługuje  Panu/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych
oraz  ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8) ma Pan/Pani  prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolnie, ale konieczne
w celu  przyznania  świadczenie  wynikającego z  prawa pracy  –  świadczenia
z ZFŚS.  Odmowa  udostępnienia  danych  przez  Pana/Panią  spowoduje
niemożność przyznania świadczenia przez AGH;

10) Pana/Pani  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanym
procesom  podejmowania  decyzji,  w  tym  profilowaniu  przy  udzielaniu
świadczenia z ZFŚS.


