
 

 14

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRACODAWCĘ  
W RAMACH ZFŚS 

 
Na podstawie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych - RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

 

Administrator Danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
URZĄD GIMNY I MIASTA ODOLANÓW 
Rynek 11 
63-430 Odolanów 
reprezentowany przez Burmistrza 

Dane kontaktowe 
Z AD można się skontaktować: 

 tel.: 62 733 15 81 
 e-mail: sekretariat@odolanow.pl 

Inspektor Ochrony Danych Naszym IOD jest mgr inż. Sebastian KOPACKI – iod@odolanow.pl 
Cele przetwarzania, 
podstawa prawna 

przetwarzania, rodzaj 
przetwarzanych danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i przyznania świadczeń z ZFŚS. Dane osobowe 
osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o ZFŚS w związku z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. c) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. b) 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 (RODO). 

Okres, przez który będą 
przetwarzane 

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przyznania świadczenia, dopłaty z ZFŚS oraz ustalenia ich wysokości, 
a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. 

Odbiorcy danych 
Podmiot przetwarzający 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, z których 
usług korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz 
podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
Nie przysługuje Pani/Panu: 

e. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
f. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
g. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na brak przesłanek wskazanych w art. 21 

ust. 1 RODO.  

Dodatkowe informacje 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Dane osób 
uprawnionych są przetwarzane przez administratora danych osobowych oraz działających w jego imieniu i z jego 
upoważnienia członków zakładowej komisji socjalnej, zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie 
wykonywania funkcji w komisji oraz po jej zakończeniu. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas Państwa danych 
osobowych można znaleźć na Naszej stronie www. 

 
  


