
 

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zgodnie z art. 13 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Dobroszycach ul 
Nowosiedlicka 1, 56-410 Dobroszyce 
2.    Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e  -
mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Przedszkolu w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie 
świadczenia z ZFŚS,  przyznania  świadczenia  z  ZFŚS,  udokumentowania  przyznania  lub  odmowy 
przyznania  świadczenia  socjalnego  w  ramach  ZFŚS,   na  podstawie  obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności przepisów prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.  

4.   W przypadku  powstania  jakichkolwiek  roszczeń  Pana/Pani  dane  będą  przetwarzane również  
w  celu  obrony/dochodzenia  tych  roszczeń,  a  także  w  celu  wykazania zrealizowania  ciążących  
na administratorze  obowiązków  prawnych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4.    Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną 
powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 
zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres 
dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą 
przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym 
zakresie. 

6.    Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7.    Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa 
danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8.    Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  wynika  z  ustawy  o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych w związku z postanowieniami Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. Ich podanie jest dobrowolne, jednak w przypadku  odmowy  podania  tych  danych  nie  
będzie  możliwe  skorzystanie  przez Pana/Panią ze świadczeń z ZFŚS. 


