
 

Klauzula informacyjna - ZFŚS 

W związku z realizacją obowiązków określonych w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), poniżej przedstawiamy 

podstawowe informacje w tym zakresie:   

Administrator Danych 

Osobowych 

( Administrator) 

Administratorem  Państwa  danych osobowych przetwarzanych przez  Komisję 

Socjalną w zakresie administrowania środkami „Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Mastkach” (zwany dalej 

Funduszem) jest Dyrektor Szkoły.  

Z Administratorem można się kontaktować osobiście w siedzibie szkoły, tj. Mastki 

1, gm. Chąśno, telefonicznie 46 838 14 15, mailowo - spmastki@op.pl.  

 

Inspektor Ochrony 

Danych ( Inspektor) 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który udziela informacji w 

sprawach związanych w przetwarzaniem danych osobowych oraz 

wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO. Z Inspektorem możecie się 

Państwo kontaktować drogą mailową  ido@chasno.bipst.pl lub telefonicznie oraz 

w siedzibie Administratora (dane jak powyżej - po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu spotkania).  

 

 

Cele i podstawy 

przetwarzania 

Podanie przez uprawnionych danych osobowych, w tym koniecznych do ustalenia 

sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej, wskazanych w ustawie z dnia z dnia 4 

marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2018 r. 

poz.1316) oraz Regulaminie Funduszu jest dobrowolne, lecz niezbędne, w 

przypadku wnioskowania  o przyznanie świadczenia socjalnego, którego 

wysokość uzależniona jest od sytuacji socjalnej osoby uprawnionej. Wobec tego 

Administrator przetwarza Państwa dane zgodnie  z wymogiem ustawowym, 

realizując obowiązek prawny, jaki na nim ciąży, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c 

oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO wyłącznie w celu realizacji uprawnień związanych z 

funkcjonowaniem  Funduszu i na potrzeby Funduszu. Jeżeli korzystając z 

uprawnień opisanych w niniejszym punkcie, przekazane zostaną dane osobowe 

członków najbliższej rodziny uprawnionego, z którymi wspólnie prowadzi on 

gospodarstwo domowe, następuje to w ramach działań o czysto osobistym i 

domowym charakterze, co determinuje reżim ochrony tych danych (RODO nie ma 

zastosowania). Zaś po przekazaniu ich Funduszowi, dane te będą chronione 

zgodnie z  wymogami stawianymi Administratorowi przez przepisy prawa.  

Wskazanie natomiast przez uprawnionego innych niż określone przepisami 

prawa, w szczególności powołanymi powyżej aktami, danych osobowych ma 

charakter zupełnie dobrowolny, wskutek czego Administrator będzie przetwarzał 

ujawnione dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Zgodę taką można 

w każdej chwili cofnąć. Przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie tejże zgody przed jej 

wycofaniem.  

 

Okres przechowywania 

danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. Podstawowym aktem regulującym ten okres jest 

ustawa z dnia 14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

((Dz.U. z 1983r., Nr 38, poz.173).  

 Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty w zakresie, w 

jakim będzie to  konieczne  do wywiązania się przez Administratora  z 
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Odbiorcy danych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz  zawartych umów w zakresie 

pełnej realizacji świadczeń socjalnych. 

 

 

Prawa osób, których 

dane dotyczą 

- dostępu do danych,  
- do sprostowania danych, 
- do usunięcia danych (bycie zapomnianym) – w sytuacji, gdy przetwarzanie nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Szkole  lub 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, 
- do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
- do przenoszenia danych, 
- do niepodlegania decyzjom oparty wyłącznie na profilowaniu. 

 

Organ nadzorczy 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w 

przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych. 

 


