
Obowiązek informacyjny dla osoby uprawnionej do korzystania  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) – dalej 
RODO  informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z 
ZFŚS (dalej uprawnionych) jest Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 z siedzibą                      
os.60—Lecia ONP 8, zwany dalej Administratorem;  

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować 
można się  drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl 

3. Dane osobowe osób uprawnionych przetwarzane będą w celu realizacji zadań 
Administratora związanych z działalnością socjalną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz 
9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych oraz art. 22¹ ustawy Kodeks pracy.  

4. Dane osobowe osób uprawnionych będą przechowywane przez okres ubiegania się o 
konkretne świadczenie oraz czas niezbędny do ustalenia prawa do świadczenia i 
realizacji tego prawa, a także okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 
291 § 1 Kodeksu pracy lub przez okres wymagalności roszczeń wynikających z prawa 
podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej tj. z upływem 5 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Następnie 
dane będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 
wynikających z ustawy  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach.  

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, organy, które 
uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto mogą być 
przekazane podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów 
powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Administratorem zgodnie z art. 28 
RODO przetwarzają dane na zlecenie i w imieniu Administratora np. firmy świadczące 
usługi archiwizacyjne. 

6. Osobom, których dane przetwarzane są w ramach ZFŚS przysługuje prawo  dostępu do 
danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych (zgodnie z 
uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania 
danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO), wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 
siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

7. Podanie danych osobowych do niniejszego oświadczenia jest konieczne w celu realizacji 
zadań Administratora związanych z działalnością socjalną i możliwością skorzystania 
przez Panią/Pana ze świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

 

 


