
KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS 
       Działając na podstawie art. 13 i art. 14 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)dalej 

RODO wobec uzyskania Państwa danych osobowych, informujemy:  

 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 

przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest IX Liceum Ogólnokształcące  

w Gdyni, ul. Orłowska 57, 81-542 Gdynia, e-mail: sekretariat@ixlo.gdynia.pl  

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 

kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, na adres siedziby administratora lub 

na adres e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. 

b RODO w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1994 o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych. W przypadku podanie danych, które nie są wymagane przez przepisy 

prawa podstawą przetwarzania będzie dobrowolnie wyrażona zgoda. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przyznania świadczeń  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i 

świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny 

do dochodzenia praw lub roszczeń. Zgodnie z obowiązującym w Jednostce TRWA nie dłużej 

niż 5 lat. 

6. Państwa dane mogą być przekazywane, podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe  

 w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, z którymi zawarto stosowne 

umowy i którym dane zostaną powierzone do przetwarzania (m.in. obsługa księgowo-

finansowa - CUPSZ, dostawcy rozwiązań i asysty technicznych IT a także operator 

pocztowy). 

7. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, konsekwencją niepodania danych 

będzie brak możliwości skorzystania ze świadczenia. 

8. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w 

oparciu o otrzymane dane osobowe. 

9. Przysługuje Państwu prawo do: 

➢ ochrony swoich danych osobowych, 

➢  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

➢ sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

➢ wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody). 

➢ ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

➢ wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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