
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową Pracowników Oświaty w Płocku 

 
Realizując obowiązek wynikający 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 

Pracowników Oświaty w Płocku [zw. dalej MKZP], z siedzibą przy ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock, 

adres e-mail: mkzp@zjoplock.pl, tel. 24 364 59 61.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Elżbieta Wituska, tel.: 24 3678934, adres email: 

iod@zjoplock.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw wynikających z członkostwa 

w MKZP oraz wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku 

z realizowaniem świadczeń na rzecz osób, które przystąpiły do MKZP, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO w zw. z § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w 

sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych oraz spółdzielczych kas 

oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. z 1992 r. Nr 100, poz. 502 ze zm.) 

oraz Umową z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie świadczenia pomocy Międzyzakładowej Kasie 

Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku przez Miasto Płock. 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonywania przez Administratora 

zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów 

prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. 

Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele 

Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania członkostwa w MKZP, natomiast 

w przypadku udzielenia pożyczki – przez okres 5 lat od spłaty ostatniej raty oraz zgodnie 

z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów prawa. 

7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

9. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

 
a) prawo dostępu do swoich danych i uzyskania kopii swoich danych, 

 
b) prawo do sprostowania danych, 

 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania. 

10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z 

prawem.  
 


