
KLAUZULA INFORMACYJNA O SPOSOBACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEKAZANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE ŚWIADCZEŃ

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych, jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kościerzyna, numer telefonu 58 686-34-34

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W  Szkole  wyznaczono  Inspektora  Ochrony  Danych.  Można  się  z  nim  skontaktować  
za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

telefon: 58 680 23 29

e-mail: iod.oswiata@koscierzyna.gda.pl.

adres: Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie, 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kościerzyna, z dopiskiem „IOD”,

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: rozpatrzenia wniosku i/lub przyznania oraz
wypłaty i rozliczania świadczeń socjalnych wypłacanych na Pani/Pana wniosek ze środków Zakładowego
Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  (ZFŚS),  a  także  dla  celów statystycznych i  archiwalnych w związku
z wypełnieniem  obowiązków  wynikających  z  przepisów  ustawy  o  zakładowym  funduszu  świadczeń
socjalnych i ustaw pokrewnych w związku z realizacją zadań ZFŚS. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku
prawnego  ciążącego  na  administratorze)  oraz  art.  9  ust.  2  lit  b  RODO  (przetwarzanie  szczególnych
kategorii  danych jest  niezbędne do wypełnienia obowiązków i  wykonywania szczególnych praw przez
administratora lub osobę, której dane dotyczą)

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW

Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeżeli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia,
bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa – dotyczy to w szczególności organów uprawnionych 
do kontroli.
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz Szkoły jest Biuro Obsługi Placówek Oświatowych 
w Kościerzynie, które wspiera naszą działalność od strony księgowej i prawnej. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi 

i  świadczenia,  dopłaty  z  ZFŚS  oraz  ustalenia  ich  wysokości,  a  także  przez  okres  niezbędny  
do dochodzenia praw lub roszczeń czy też wykazania zgodności przyznanego świadczenia z przepisami
w przypadku kontroli organów państwowych (np. US), a następnie przez okres wymagany na podstawie
obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych. 

INFORMACJA O PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Ma Pani/ Pan prawo do:

 dostępu do swoich danych osobowych, 
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 sprostowania nieprawidłowych danych, 

 żądania usunięcia danych,

 żądania ograniczenia przetwarzania danych,

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

w celu realizacji powyższych praw należy złożyć osobiście pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli  uzna  Pani/  Pan,  że  przetwarzanie  przez  Administratora  Pani/Pana  danych  osobowych
narusza  przepisy  RODO,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA  O  OBOWIĄZKU  LUB  DOBROWOLNOŚCI  PODANIA  DANYCH  
I KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH  

Podanie  danych osobowych  jest  dobrowolne,  jednak konieczne  do  realizacji  celów,  do  jakich
zostały  zebrane.  Odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  z  brakiem  możliwości  złożenia  wniosku  i
korzystania  
ze świadczeń ZFŚS.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych.

INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

*RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane  jako RODO,  GDPR lub Ogólne Rozporządzenie  o  Ochronie
Danych Osobowych).
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