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REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH 

IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 

W CIĘŻKOWICACH 

 

 

 

§ 25 

 

1. Do przetwarzania danych osobowych zawartych we wnioskach o przyznanie świadczenia 

oraz załącznikach, które zawierają dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 21)), 

mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania 

takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich 

danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy. Upoważnienie stanowi załącznik nr 6 

do regulaminu. 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o świadczenie, 

członków ich rodziny i innych osób, których dane pozyskano na wniosku lub innych 

dokumentach złożonych w ramach przyznawanego świadczenia. 

Administratorem danych osobowych świadczeniobiorcy, członków rodziny oraz osób, 

których dane zostały przekazane w dokumentach w związku z ubieganiem się o świadczenie 

jest  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w 

Ciężkowicach, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: bhpsabed@gmail.com.  

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z 

ustawy z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 800 ze zm.) lub w celu przyznania pożyczki w związku z zawarciem i realizacją umowy. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, nie krócej jednak niż przez okres, w 

którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania 

spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz okres przedawnienia roszczeń. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, a ich nie podanie uniemożliwi 

rozpatrzenie wniosku. Podanie danych poręczycieli jest warunkiem umowy, a odmowa ich 

podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy poręczenia. 

Dane nie będą udostępniane innym odbiorcą niż podmiotu uprawnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, które realizują zadania na polecenie administratora 

(dostawcy systemów informatycznych, doradztwo prawne). 

3. Źródłem pozyskania danych osobowych innych osób niż osoba składająca ubiegająca się 

o świadczenie jest wnioskodawca. 
 

* po § 25 z Regulaminu ZFŚS z dnia 01. 01. 2020 r. kolejny § w aneksie do Regulaminu ZFŚS z dnia 30. 03. 2022 r. przyjął numer § 26 
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