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              pieczęć KZP

Informacja o ochronie danych osobowych
dla członka Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 

przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.,a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia

27.04.2016 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 (ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych) – dalej RODO, Zarząd informuje, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Kasa  Zapomogowo-Pożyczkowa

z siedzibą przy ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard, reprezentowana przez Zarząd KZP. 

2. Administrator  przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe  zawarte  w  deklaracjach,  składanych

wnioskach  i  dokonywanych  wpłatach,  w  celu  prowadzenia  wszelkich  spraw  dotyczących

członkostwa  danej  osoby  w  ramach  KZP  na  podstawie  Ustawy  z  dnia  11.08.2021  r.

o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz 1666). 

3. Pani/Pana  dane  zostaną  udostępnione  dla:  Zarządu  KZP,  Komisji  Rewizyjnej  KZP,

Księgowej  KZP,  Kasjerowi  KZP,  osobie  z  działu  finansowego  odpowiedzialnej  za  realizację

potrąceń  wpisowego,  składek  członkowskich  i  rat  pożyczek  wyłącznie  w  celu  realizacji

niezbędnych czynności do obsługi zadań realizowanych przez KZP.

4. Administrator informuje Panią/Pana, że zgoda jest dobrowolna a skutkiem nie udzielenia

zgody na przetwarzanie danych będzie konieczność skreślenia Panią/Pana z listy członków KZP. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz

ochrony Pani/Pana interesów.

6. Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych,  jak  również  ma  prawo  do  ich  dostępu,  do  ich  sprostowania,  do  ograniczenia  ich

przetwarzania oraz do ich przenoszenia i sprzeciwu. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Panią/Pana  narusza  przepisy

RODO.

8. Udostępnione  przez  Panią/Pana  dane  nie  będą  podlegały  profilowaniu,  Administrator

danych  nie  będzie  przekazywał  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji

międzynarodowej.


