
Załącznik 1  

do Statutu MKZP  

przy Urzędzie Gminy Rogóźno 

 

Klauzula informacyjna dla członka Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej 

przy Urzędzie Gminy Rogóźno  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 zwane dalej: RODO) 

1. ADMINISTRATOR DANYCH – Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Urzędzie Gminy Rogóźno; Rogóźno 

91B; 86 – 318 Rogóźno, reprezentowaną przez Zarząd MKZP. 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – nie został wyznaczony.  

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE – Państwa dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażonej zgody na przetwarzanie 

danych w celu realizacji czynności niezbędnych dla obsługi statutowych zadań realizowanych 

przez MKZP przy Urzędzie Gminy Rogóźno, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia 

roszczeń windykacyjnych i sądowych, art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 

okres nie dłuższy niż niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora Danych oraz ochrony Państwa interesów. 

5. ODBIORCY DANYCH Państwa dane osobowe będą podlegały udostępnianiu: Zarządowi MKZP, 

Komisji Rewizyjnej MKZP oraz oddziałom finansowym realizującym potrącenia składek i rat 

pożyczek, wyłącznie w celu realizacji czynności niezbędnych dla obsługi statutowych zadań 

realizowanych przez MKZP przy Urzędzie Gminy Rogóźno.  

Administrator Danych nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz 

do organizacji międzynarodowych. 

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  

Przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

 prawo do usunięcia danych osobowych,  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa. 

W każdej chwili przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych. Cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody 

przed jej wycofaniem. Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

Państwa danych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. PODANIE DANYCH Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem 

niezbędnym do przynależności do MKZP. 

 

Zapoznałam/em się: 


