INFORMACJE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
W AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zgodnie z 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 (…) - „Rozporządzenie Ogólne”, tzw. RODO
Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych AST (zwanym dalej ZFŚS AST) jest Akademia Sztuk Teatralnych im. St.
Wyspiańskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków (zwana dalej AST).
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczeń
z ZFŚŚ AST. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji uprawnień do korzystania z ZFŚS
AST.
Dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1316 z późn. zm.), Regulaminu udzielania pomocy ze środków
ZFŚS AST wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AST nr 42/208 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz na
podstawie art. 6 ust 1 lit. a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu, w oparciu o podane dane nie są podejmowane decyzje w
sposób zautomatyzowany. Dane nie są przetwarzane poza granicami Unii Europejskiej.
Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie AST
oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do przyznania świadczenia ze środków ZFŚS
AST, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Dane osobowe, których dalsze
przechowywanie jest zbędne do realizacji w/w celów, są usuwane.
Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do żądania od administratora (AST) dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie (jeśli dane zostały przekazane na podstawie zgody),
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, t.j. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Administrator danych osobowych (AST) powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania
danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych), do której można kierować pytania, wnioski, żądania
dotyczące przetwarzania danych osobowych, na adres: dane.osobowe@ast.krakow.pl tel. 12 422 81

96, w.17, pocztą na adres: Inspektor Ochrony Danych, AST Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109
Kraków.
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