
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTÓW  

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH IV LO W SIEDLCACH 

 
 

Szanowni Państwo, 

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwanym dalej RODO  (Dz.Urz. UE. L nr 119) informuję: 
 

1. ADMINISTRATOREM danych osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 

w Siedlcach z siedzibą przy ul. Konarskiego 1. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres:  

ul. Konarskiego 1, 08-110 Siedlce, drogą e-mailową pod adresem: lo4@zolkiewski.siedlce.pl lub telefonicznie pod 

numerem 25-794-30-40. 
 

2. Administrator powołał INSPEKTORA OCHRONY DANYCH.  

Z inspektorem  można kontaktować się  pisemnie na adres: ul. Konarskiego 1, 08-110 Siedlce, drogą e-mailową pod 

adresem: inspektor@zolkiewski.siedlce.pl  (wyłącznie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych). 
 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku złożonego do Komisji Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych przy IV LO w Siedlcach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest prowadzenie działalności socjalnej. Szczegółowa podstawa prawna 

zbierania danych osobowych beneficjentów ZFŚS znajduje się w Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1316, 1608, 1669, 2435) oraz w Regulaminie Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z ZFŚS. 
 

4. Dane beneficjentów ZFŚS są przetwarzane przez Administratora oraz członków Komisji Socjalnej i pracowników 

odpowiedzialnych merytorycznie za realizację świadczeń z ZFSŚ, działających w imieniu i z upoważnienia Administratora 

oraz zobowiązanych do zachowania tajemnicy. Dane mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym 

do tego na podstawie przepisów prawa np. do ZUS czy Urzędu Skarbowego oraz uprawnionym organom w ramach 

prowadzonego przez nie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). 
 

5. Dane beneficjentów nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 

6. Dane osobowe beneficjentów ZFŚS są przetwarzane przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenia i realizacji,  

a także przez okres dochodzenia do niego praw lub roszczeń. Następnie dane są przechowywane przez okres 5 lat na 

podstawie obowiązującego w IV LO Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Po upływie tego okresu są niszczone  

w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 
 

7. Każdemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.  

Ponadto - jeżeli wynika to z przepisów prawa - prawo do usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. 

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane przez Administratora. W ramach ZFŚS dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) 

lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na 

fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych przez ZFŚS jest art. 6 ust. 1 lit. C) RODO nie przysługuje prawo 

do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 
 

8. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje 

się żadnych profili. 
 

9. Każdemu, jeżeli twierdzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
 

10. Podanie danych osobowych ujętych we „Wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego” oraz dokumentach załączonych 

do tego wniosku jest wymogiem ustawowym w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu socjalnego. 

Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. 
 

11. Wymóg złożenia informacji o sytuacji rodzinno-materialnej w celu ustalenia wysokości świadczenia pozostaje w zgodzie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwanym dalej RODO  (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1). Niezłożenie powyższej informacji 

jest podstawą do odmowy przyznania świadczenia ze środków Funduszu, z powodu braku możliwości ustalenia przez 

Pracodawcę sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 
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