
Klauzula informacyjna dla osób  

korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. 

Górna 3, 71-218 Szczecin. Współadministratorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. I. 

Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra.  

2. Administrator i Współadministrator powołali Inspektora Ochrony danych. Jest nim Marek 

Grąbczewski, z którym można skontaktować się  drogą e-mailową,  adres e-mail: 

inspektor@zeasdobra.pl. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, w celu realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. a, 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). 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione, którym dane będą powierzone w 

celu zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty, z którymi Administrator współpracuje w 

zakresie wspólnej organizacji działalności socjalnej,  jednostki organizacyjne Gminy Dobra i inne 

organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na mocy przepisów powszechnie 

obowiązujących.  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 

zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia 

do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów 

archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie i zgodnie z przepisami o 

prowadzeniu przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy.  

 

Przysługuje Państwu prawo do: 

1. żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych,  

2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,  

3. żądania przenoszenia danych, 

4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie. 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych 

finansowanych z ZFŚS. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z 

ZFŚS. 

mailto:sekretariat@palac.szczecin.pl

