
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej jako: RODO) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na 
gruncie RODO: 
 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej Grabownicy Starzeńskiej,  36-207 Grabownica Starzeńska 584, e-mail: 
szkola@spgrabownica.pl  

2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może 
skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, adres e-mail:  rodo.spgs@onet.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań pracodawcy – administratora 
w związku z prowadzoną przez niego działalnością socjalną  na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz art 221 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy - art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym ze Szkołą 
podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, 
umożliwiającym prawidłowe zarządzanie szkołą oraz realizację zadań statutowych  
i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych 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. 
Dane objęte obowiązkiem archiwizacyjnym będą przetwarzane zgodnie z okresem wskazanym 
w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.  

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich 
podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie naliczenie  
i korzystanie przez Pana/Panią ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

 


