
Załącznik nr 11 

Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych  

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Obsługa ZFŚS 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako 

„RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8. z siedzibą  

w Białymstoku, ul. Jesienna 8, 15-151Białystok, Tel.:+48 85 675 08 62, sp8@um.bialystok.pl 

2. Inspektor Danych Osobowych, e-mail kontakt.itrs@gmail.com 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ADO związanych z działalnością 

socjalną. Pani/Pana dane pozyskane w zakresie wynikającym ze złożonego wniosku  

o skorzystanie ze świadczenia, przetwarzane są wyłącznie w klasycznej formie papierowej 

przez ADO oraz Komisję przyznającą świadczenie. Przetwarzanie elektroniczne dotyczy 

wyłącznie realizacji przelewu na wskazane konto bankowe. Podstawą przetwarzania jest  

w szczególności Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych zgodnie z art. 6 lit. b), c) i e) RODO w przypadku danych zwykłych oraz art. 9 lit. 

a) i g) RODO w przypadku danych szczególnej kategorii- np. stanie zdrowia osoby,  

której dane dotyczą. 

4. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku lub innych dokumentach związanych  

z realizacją świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie są obowiązkowe, 

ale niezbędne w celu rozpatrzenia tego wniosku. Niepodanie danych wiąże się z brakiem 

możliwości skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Podanie danych  

w postaci numeru telefonu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować 

wydłużeniem procesu rozpatrzenia wniosku. 

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przyznania świadczenia  

z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw  

lub roszczeń jednak nie dłuższy niż 5 lat. 

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,  

na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 

b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt a i b należy skontaktować  

się z ADO lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych 

kontaktowych. 

8. ADO będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie  

na podstawie przepisów prawa, w ramach przysługującego mu uprawnienia bądź w związku  

z koniecznością spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego. Oprócz tego ADO będzie 

mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania 

danych wspierają ADO od strony IT i bankowości elektronicznej. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

10. ADO nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
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