Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(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 danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, dalej: RODO) z dniem 25 maja 2018 r., zależy nam abyście Państwo mieli
wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc informacje o tym, w jaki
sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.
Administratorem Państwa danych osobowych jest KOLPREM Sp. z o.o.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41–308), Al. J. Piłsudskiego 92 (dalej zwany:
„Administratorem”), który dba o to, aby Państwa dane były odpowiednio
zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami
prawa. Administrator w postępowaniu z danymi osobowymi kieruje się przepisami
prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych, a stosowane rozwiązania
odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.
Przy składaniu przez Państwa wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS
pozyskujemy Państwa dane osobowe - w przypadku osoby uprawnionej do
świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KOLPREM Sp. z o.o.
i członków jej rodziny oraz poręczycieli pożyczki - w następującym zakresie:
Dane identyfikacyjne i kontaktowe typu imię i nazwisko, nr PESEL, adres, adres
e-mail.
Informacje finansowe typu nr rachunku bankowego, informacje o dochodzie,
informacje o obciążeniach, o dotychczas pobranych świadczeniach z ZFŚS.
Informacje o przebiegu zatrudnienia u Administratora.
Informacje do ustalenia sytuacji życiowej typu dane o stanie cywilnym, ilości
członków rodziny, informacje o stanie zdrowia i zdarzeniach losowych.
Wszystkie ww. dane i informacje przetwarzane są wyłącznie w zakresie
niezbędnym do ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dla potrzeb
przyznania konkretnego świadczenia lub świadczeń z ZFŚS.
Powyżej przekazane dane są niezbędne do przyznania Państwu świadczeń lub
zawarcia umowy pożyczki. Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu
o przepisy prawa, tj. w oparciu o art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Bez wykorzystania Państwa danych osobowych nie moglibyśmy realizować
świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie trwania
postępowania mającego na celu rozpoznanie złożonego przez Państwa wniosku,
w okresie trwania zawartej umowy pożyczki, a także po jego zakończeniu, ale jedynie
w celach podatkowych, statystycznych lub rozpoznania roszczeń.
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Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom trzecim, jeśli będzie ku
temu podstawa prawna (np. Policji, Prokuraturze, Sądom). Dane również mogą
zostać powierzone do przetwarzania na rzecz podmiotów trzecich, świadczących na
rzecz Administratora usługi dot. obsługi świadczeń z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych KOLPREM Sp. z o.o. (Biuro Podróży Partner BPO Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
41-308, Al. J. Piłsudskiego 92 lub HUT-PUS S.A. z siedzibą w Krakowie 31-752, ul.
Mrozowa 1) oraz członków Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych działającej
przy KOLPREM Sp. z o.o. lub w ramach grupy kapitałowej w celach raportowania.
Lista podmiotów korporacyjnie powiązanych z Administratorem jest dostępna w
siedzibie Administratora; w celu jej uzyskania można także skontaktować się z
Administratorem wiadomością email na adres maciej.oszuscik@arcelormittal.com
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do:
 wglądu do danych osobowych,
 poprawiania lub żądania usunięcia danych osobowych (w przypadku braku
podstawy prawnej do przetwarzania),
 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zasady korzystania z powyższych praw określają przepisy prawa. W celu
skorzystania z nich należy skontaktować się z Administratorem wiadomością email
na adres email maciej.oszuscik@arcelormittal.com lub w formie pisemnej na adres
Administratora wskazany powyżej.
Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany (profilowanie).
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