OŚWIADCZENIE

- PRACOWNIK

Oświadczam, że na podstawie 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) (Dz.Urz. UE. L. 2016.119.1) (,,RODO”), podczas przekazywania informacji objętych niniejszym wnioskiem,
zostałam/em poinformowany jak poniżej:
Informacje przekazywane na podstawie art. 13 RODO:
a)
dane kontaktowe administratora:
CMC Poland S.A., ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie, Polska (dalej ,,CMCP”)
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
Inspektor Ochrony Danych
CMC Poland S.A.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie, Polska
E-mail: IOD@cmc.com
Tel.: +48 32 672 51 01
c) cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną przetwarzania;
Podstawa przetwarzania danych osobowych określona została w art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj. art. 3 ust. 1, art. 8 ust.1
oraz art. 10 ustawy z dnia z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2017r.,
poz. 2191 ze zm.), dotyczącego obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w CMCP (,,ZFŚS”).
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane
przez administratora lub przez stronę trzecią;
Nie dotyczy.
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
• Organy administracji odpowiedzialne za nadzór nad ochroną danych osobowych,
• CMC Putex Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, któremu Administrator powierzył obsługę Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• w świetle art. 27 ust. 1 oraz 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych uprawnieni przedstawiciele: MOZ
NSZZ „Solidarność” CMC Poland Sp. z o.o., MSNZZ Pracowników CMC Poland Sp. z o.o. i Spółek, MZZ
Hutników w CMC Poland Sp. z o.o., ZZ Pracowników Zakładów Złomowych CMC Poland Sp. z o.o..
f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim
lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego
stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi,
wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub
o miejscu udostępnienia danych.
Dane osobowe przekazywane będą do podmiotu przetwarzającego: Commercial Metals Company, 6565 N.
MacArthur Blvd. Suite 800 Irving, TX 75039, Stany Zjednoczone. Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione
zostały poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych na podstawie art. 46 ust. 2 pkt c RODO oraz
art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych
(Dz. Urz. WE L 281 z 21.11.1995 r., s. 31) w zw. z art. 46 ust. 5 RODO. Na warunkach określonych w Art. 15
RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania kopii danych.
W sprawie realizacji tych uprawnień proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pkt b powyżej.
g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego
okresu;
Dane osobowe przetwarzane są przez okres 6 lat od wypłaty świadczenia/innej czynności podjętej z ZFŚS.

h) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
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Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych
z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
i) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej.
j) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu
ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przewarzania danych osobowych.
k) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem
zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne
konsekwencje niepodania danych;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do przyznania
Pani/Panu dofinansowań z ZFŚS, o jakich mowa w Regulaminie ZFŚS.
ll) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa
)w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania,
a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Nie dotyczy.
Miejscowość, Data

___________ , ______________ 2022 r.

Imię i nazwisko

________________________________
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OŚWIADCZENIE

- CZŁONKOWIE RODZINY

1. Oświadczam, że jestem umocowany do przekazania danych osobowych mojego współmałżonka/pozostających
na utrzymaniu i wychowaniu dzieci w zakresie objętym niniejszym wnioskiem i w celu związanym z jego realizacją.
2. Ponadto przyjmuję do wiadomości następujące informacje przekazane mi na podstawie 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) (Dz.Urz. UE. L. 2016.119.1) (,,RODO”), podczas
przekazywania przeze mnie informacji o moim współmałżonku/ pozostających na utrzymaniu dzieciach, objętych
niniejszym wnioskiem i zobowiązuje się przekazać te informacje ww. osobom:
Informacje przekazywane na podstawie art. 14 RODO:
a) dane kontaktowe administratora danych:
CMC Poland S.A., ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie, Polska (dalej ,,CMCP”)
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
Inspektor Ochrony Danych
CMC Poland S.A.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie, Polska
E-mail: IOD@cmc.com
Tel.: +48 32 672 51 01
c) cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną przetwarzania;
Podstawa przetwarzania danych osobowych określona została w art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj. art. 3 ust. 1, art. 8 ust.
1 oraz art. 10 ustawy z dnia z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2017
r., poz. 2191 ze zm.), dotyczącego obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w CMCP (,,ZFŚS”).
d) kategorie odnośnych danych osobowych;
Pracownik: nr SAP, wydział, imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, dochód roczny,
Członkowie rodziny [współmałżonek, dzieci]: imię, nazwisko, data urodzenia i PESEL, adres zamieszkania,
informacja o niepełnosprawności dziecka,
Pozostałe dane: dochód współmałżonka, kwota dofinansowania, próg ZFŚS, okres wypoczynku.
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
- Organy administracji odpowiedzialne za nadzór nad ochroną danych osobowych,
- CMC Putex Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, któremu Administrator powierzył obsługę Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych,
- w świetle art. 27 ust. 1 oraz 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych uprawnieni przedstawiciele: MOZ NSZZ
„Solidarność” CMC Poland Sp. z o.o., MSNZZ Pracowników CMC Poland Sp. z o.o. i Spółek, MZZ Hutników w CMC
Poland Sp. z o.o., ZZ Pracowników Zakładów Złomowych CMC Poland Sp. z o.o..
f)gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim
lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego
stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi,
wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub
o miejscu udostępnienia danych.
Dane osobowe przekazywane będą do podmiotu przetwarzającego: Commercial Metals Company, 6565 N.
MacArthur Blvd. Suite 800 Irving, TX 75039, Stany Zjednoczone. Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione
zostały poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych na podstawie art. 46 ust. 2 pkt c RODO oraz
art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych
(Dz. Urz. WE L 281 z 21.11.1995 r., s. 31) w zw. z art. 46 ust. 5 RODO. Na warunkach określonych w Art. 15 RODO
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania kopii danych. W
sprawie realizacji tych uprawnień proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pkt b powyżej.
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g)

okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego
okresu;
Dane osobowe przetwarzane są przez okres 6 lat od wypłaty świadczenia/innej czynności podjętej z ZFŚS.

h)

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane
przez administratora lub przez stronę trzecią;
Nie dotyczy.
i) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawa do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych
z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
j) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej.
k) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu
ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przewarzania danych osobowych.
l) źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie
dostępnych;
Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez Pani/Pana współmałżonka/rodzica.
m)informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania,
a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Nie dotyczy.

Miejscowość, Data

___________ , ______________ 2022 r.

Imię i nazwisko

________________________________
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