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Klauzula inl'ormacvjna dotl'cz4ca przetwarT-:rnia tlanvch osoborvYch czlonka liasy zapomogowo- '

po2.vczkorvej, pnivcz.kobiorcy oraz llorqczl'ciela'

Zgodnie zat1. \3 ust. I i2 roz-po|zi1dz-enia Parlarnentu l:rrrope.iskiego i Rady (UE) 20161679 z'dnia2'7 kwietrtia

20 l6 r. rv sprar.r,ie ochrony osob fizycznych rv z-rvi4zktr z- przetrvarzanietn danl"ch osoborvych irv sprarvic

swobodnego przeptywrr takich dany'ch oraz- uchy'lerlia dyrektywy 95i4(r/WL: (ogolne |ozpclrzqdzenie o ochronic

clanvclt. dale.i: RODO) (Dz.Urz' tltr l'l l9/l) intbrnlrrienr'v' 2e :

l. Adrri'istratorerr 'l rioicl d,p'clr psoborrlclr .lest Kasa l.altotttostlrvo-Pozvczkorva l)racownik6rv

()irr iatl z sicclzibu r1 Surr.rorzuilori vnr (lcntrrrrr l. )sltrg '* sp<illlr ch rv l-arnttbrzeqtr ul' Kosciuszki

l0'216. korrtakt: l: lt47 9'1 0:'
2.'l.rro.ictlalrcoso[ltlltebcciiiprz-etir,arzattcz-gtlclttiezltoDotl,celu:

a) w1,,ika.i4cyrr z- cz-.lonkostrva rv PKZP] rv oparciu z-goclg na poclstarvie art' 6 ust' I lit' a) RODO oraz

b)

na podstawie art.9 ust'2 lit. a RODO

zrealizorvania prawnie uzasadrriotrego interesu Acltninistratora, ti' lv celu ustalertia' obrony lub

dochoclzerriaerventttalnychroszczen,rvoparciuoart.6ust.llit.fllr.oDo'
zarvarciairealizacjiLlll]()wvpo71,cz'kirvtlpat.cit'toan.6ust.llit.b)IroDo.
uclzielcnia przeze nrnie porqczcrlia tllllowy pozyczek. w oparcitt o art' 6 ust' I lit' c olaz w oparciu

o afl. 6 ust.l lit. f
realizac.ii oboryiEzk6q'prawnych cit12i1c1"clr rra ADO a rvy'rrika.iqcych z oborviqzujacych przepis6w

c)

d)

e)

J

prawa. w oparcitl art. 6 ust' I lit' c

odbiorcanti l.r.voich danvch osoborv,vch bgdq osoby upowa2nione przez Adntinistratora oraz podnriotl

przetwarzajace clane orot,,t". r.v irrrieniu Aclministiatora np pracodawca prz)'kt6rym dziala PKZP' a

takZe podrnioty Sr.r,iadczace uslugi. w tyl'11 fi|rny' clostarcz-ajqce przesvlki pocztq oraz wszyslkie

podrniotl,ktorYch prawo do zzrdania udostqpnie nia'[$'oich danvch 11'yrrika z oborvi4zujqcl'ch prz-epis6r'v

pra\\ a. pttrecz,r'ciele- po21 cz-kobiorcv'

\\,r,razarn rtl$rric2 zgrtrle tltt uy'sYlattie kol'espon<icnc.ii rnailorve.l, z'godnie z Ustawq z dnia l8 lipca 2002

r. o suiaclczerriu uslug drogq elcktroniczna (l)z-. lJ.2002 Nr l4'1 poz' 1204' tekst jednolity: Dz' tJ' 20 l3

ptrz.. llll )

1-rvo.ie dane osobo\\'e nie beda prz-ekaz-vr'vane do paristr'va trzeclego'
-l-r.voie dane osoborve przetwarzane rv celu lvskazanvm rv: 'e clanvch
a)pkr3abgdqprzechowvwane<loczasucclfitigciaprzezCiebiezgodynaprz-etwarz"anl

osobovvych w tyln celu, -^--.,:--.,..,..-:.
b) pkt 3 b bgda prz-eclrowvwalte przez okres. rv .iakilrt bgda one niezbeclne do realiztlrvania prarvnie

uzasadnionegointeresuAdlninistratoro.tr..lrustalenia'clbronylubdochodzeniaewentualnyclt
roszczeli

przyslugu.ie ci pl'awo Zqdania od Administratora dostgpu tjo danych osobowych Pana/Parri

dotyczqcy,clr. ich sprostorvania. ustrniqcia. ogranicz'ettia prze.tr,varzania oraz przenoszcnia t.lanych oritz-

prawo do r,r'niesien ia s1'lrzec irvu'

przysluguje ci prarvo u,nicsierria skargi dtt Prez-esa tlrz'gdLr ochronyDanl'ch osobowych' gdl',uznitsz-'

7-e pr;z-etwarzan ie prz-ez Adrninistratora clanyclr osoborvych narusza przepisl' o ochronie danych

osobowvch.
l)odanie danl,clr tlStlbortlclt. o kttlrrch lll()\\il rr pkt -i a.icst niez-bcclne w celaclr lvynika.i4cl,,clr lub

z$iilzan\clt ze stosunkier1l czlonkosnva rv l)KZ[)..icslc( zoborviazanl'do ich podania' a ich niepodanie

rrrrienio2lirrinaleT-1,te wl,konanie uprarvttierl lttb oborviilzk6rv wl"nikajqcl"ch ze stosttnku czlonkostrva w'

I'KZP.
. l)rz,cnvarz-arrie Trvoich clany..ch nie bgdzie podlegalo z.autornatyz,owallerru podejrltolvaniu decyz.ii' w tyttt

prolilorvanitr, o ktorl'm lnowa w art' 22 ust' I i4 IiODO
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( podpis pracorvnika )


