
Klauzula obowiązku informacyjnego dla pracownika/emeryta/rencisty ubiegającego się o przyznanie
świadczeń socjalnych 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Zespół  Szkół  Technicznych  im.  gen.  Władysława
Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok, reprezentowany przez Kierownika jednostki,
dalej  zwane  Administratorem.  Administrator  prowadzi  operacje  przetwarzania  Pani/Pana  danych
osobowych.

2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  możliwy  pod  adresem  e-mail:
i  od@zst.bialystok.pl  

3. Państwa dane osobowe są  przetwarzane do celów związanych z  działalnością  Zakładowego Funduszu
Świadczeń  Socjalnych,  w  tym  w  celu  realizacji  przysługujących  Państwu  świadczeń  socjalnych,  na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na
Administratora ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

4. Odbiorcami  danych  osobowych  są  upoważnieni  pracownicy  Administratora,  podmioty,  którym  należy
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do
zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  nie  dłuższy  niż  jest  to  niezbędne  do
zrealizowana  przysługujących  Państwu  świadczeń  socjalnych  z  ZFŚS.  Po  upływie  tego  okresu  dane
osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym
zakresie.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich  danych oraz  prawo ich  sprostowania,  aktualizacji  i
przenoszenia.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest  obowiązkowe,  zaś  ich niepodanie  skutkować  będzie
niemożnością realizacji świadczeń socjalnych.

10. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Oświadczam, że jestem upoważniona/y do podania danych osobowych pozostałych osób ujętych we wniosku, a
także, że przekażę im informację o których mowa w art. 13 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia
wyrażonej zgody. 

.…………………………………………………………….
     (data i podpis)

mailto:inspektor@kancelaria-explico.pl

