Klauzula informacyjna dla pracownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych
na potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z
gospodarowaniem środkami ZFŚS są Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul.
Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel: 95-727-96-00
(należy podać pełne dane administratora, w tym dane kontaktowe)

2.

dalej: Administrator.
Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych, można skontaktować się z nim:
Hubert Sańczyk biuro nr 20, ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą tel. 795-557255
(należy wskazać dane kontaktowe IOD – jeżeli inspektor nie został powołany, zapis ten należy wykreślić).

3.

4.

5.

6.

Pana/Pani dane są przetwarzane 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.
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 - jako prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Konieczność podania 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.
Pana/ Pani dane będą udostępnione komisji socjalnej, która posiada upoważnienia
wystawione przez pracodawcę oraz jest zobowiązana do zachowania tajemnicy.
(należy wskazać odbiorców danych – w tym także podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia
przetwarzania danych).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji
międzynarodowej.
8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania
dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych.
9. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7.

