KLAUZULA INFORMACYJNA
Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo Pożyczkowa
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) informuję Panią/Pana, że:
1. Współadministratorami danych osobowych są:
− Zarząd Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP)
z siedzibą w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, ul. Sobieskiego 36,
tel. 261 432 370
− 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu przy ul. Okólnej 37.
2. Wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Szkolenia
Artylerii i Uzbrojenia jest kpt. Grzegorz BLUKACZ, z którym można się
kontaktować

poprzez

Csaiu.iodo@ron.mil.pl

lub

pocztę

elektroniczną

telefonicznie

pod

na

adres:

numerem

telefonu:

261 432 193.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych
z działalnością Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych są osoby upoważnione przez Administratora.
5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowej.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to
niezbędne do realizacji zadań KKOP. Po upływie tego okresu dane
osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez czas
określony przepisami prawa w tym zakresie.
7. Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, która jest
dobrowolna, jednak jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z KKOP.

Oznacza to, że odmowa podania danych osobowych spowoduje brak
możliwości przynależenia do KKOP.
8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, do żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, w przypadkach
wymienionych w RODO, oraz prawo do przenoszenia swoich danych i do
wycofania swojej zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie.
9. W

trakcie

przetwarzania

danych

nie

będzie

dochodziło

do

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

