
 

Klauzula informacyjna dla członków KZP 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej: RODO, informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kasa Zapomogowo 

Pożyczkowa (KZP), działająca przy Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej 

reprezentowanym przez Burmistrza Kolbuszowej (pracodawca) z siedzibą:  

36-100 Kolbuszowa  przy ul. Obrońców Pokoju 21, reprezentowana przez 

Zarząd.  

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: 

 pisemnie - na adres siedziby administratora 

 telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 wew. 231 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim  

w Kolbuszowej: 

 pisemnie - na adres siedziby administratora 

 adres e-mail rodo@ekolbuszowa.pl 

 telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 wew. 502 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych  
z członkostwem w KZP na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody1. 
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, co jest równoważne  
z wykreśleniem z listy członków KZP. 

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane  
w celu potrącania składek i należności bezpośrednio z Pani/Pana 
wynagrodzenia przez pracodawcę. Zgoda może zostać wycofana  
w dowolnym momencie, co jest równoważne z koniecznością uiszczania 
płatności bezpośrednio na konto KZP. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność  
z przepisami przetwarzania realizowanego przez KZP przed wycofaniem 
zgody. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach związanych z udzielaniem, 
rozliczaniem i spłacaniem pożyczek będzie realizowane w oparciu  
o zawartą z Panią/Panem umowę pożyczki, zgodnie z jej postanowieniami.  

W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pani/Pana dane mogą być 
przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń, jako 
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych. 

ODBIORCY DANYCH 
 

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego 
na podstawie przepisów prawa. Ponadto będą udostępniane pracodawcy, w 
związku z zapewnianiem obsługi administracyjnej KZP. W przypadku 
opóźnienia w spłacie pożyczki, informacja o opóźnieniu zostanie przekazana 
Pani/Pana poręczycielom. 

                                                           
1 Zgoda jest wymagana art. 43 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-

pożyczkowych  
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OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa  
w KZP, a następnie przez 10 lat od dnia ustania członkostwa. W przypadku 
dochodzenia roszczeń w związku z opóźnieniem lub zaprzestaniem spłaty, 
dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. 

 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo 
do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do 
Prezesa UODO na przetwarzanie danych przez Administratora. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 
realizacji wskazanych celów przetwarzania.  

ZAUTOMATYZOWANY 
SPOSÓB 
PRZETWARZANIA 
DANYCH 
 
PROFILOWANIE 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą profilowane. 

PRZEKAZYWANIE 
DANYCH DO PAŃSTW 
TRZECICH/ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH 

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich 

ani organizacji międzynarodowych 

 

                                                                                                                                                         Administrator 

 

 

 


