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Klauzula informacyjna
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z art. 13 pkt 1 oraz pkt 2, 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 (RODO) informuję, iż:

Administrator
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku,
ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek.

Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku możliwy 
jest poprzez adres e-mail iod@zamek.edu.pl.

Cel i podstawy przetwarzania
Dane osobowe, przetwarzane będą w celu tworzenia i przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze) oraz art. 8 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i 
zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Olsztynku.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy poręczenia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz na podstawie art. 876 Ustawy Kodeks Cywilny.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty publiczne działające na podstawie przepisów prawa np. związki 
zawodowe, ZUS.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z 
Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pan/Pani:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Panu/Pani:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

Informacja o wymogu podania danych
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o Zakładowym 
Funduszu Świadczeń Socjalnych i regulaminu związanym z udzieleniem świadczenia z tego funduszu. Konsekwencje nie 
podania określonych danych skutkować będą odmowie przyznania świadczenia w ramach ZFŚS.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami:
Data i podpis:

.................................................................………….
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