
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w związku z pobieraniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako 

RODO, informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 

ul. Konarskiego 39, z którą można się skontaktować telefonicznie: 56 4658544 i 513 165 733 lub 

za pomocą adresu e-mail: zse_grudziadz@poczta.onet.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Małgorzata Smelkowska, ul. Piłsudskiego 51, 86 – 300 

Grudziądz z którą można się skontaktować telefonicznie: (56) 45 10 471 lub za pomocą adresu  

e-mail: m.smelkowska@um.grudziadz.pl 

3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z zawarciem umowy o udzielenie pożyczki, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w 

związku z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, art. 

16 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy oraz art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeksu Pracy,  art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela, art. 9 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych,   

c) art. 9 ust. 2 lit.b w związku z wypełnieniem obowiązków i wykonywaniem szczególnych praw 

przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 

społecznego i ochrony socjalnej 

- w celu wypłaty świadczeń lub udzielenia pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych na podstawie przepisów prawa, podmioty realizujące usługę bądź dostawę towaru w ramach 

udzielenia dofinansowania do świadczeń socjalnych określonych w Regulaminie Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, właściwe organy podatkowe, podmioty wykonujące dla nas 

archiwizację dokumentacji i jej utylizację. 
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5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi  

i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości. W przypadku rozliczenia 

podatkowego dane przechowywane będą przez okres niezbędny do dochodzenia  praw i roszczeń 

oraz trwania umowy pożyczki, a nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym dokonywany będzie 

ich przegląd w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Po upływie wyżej 

wymienionych terminów Państwa dane będą usunięte. 

6. Podmiotem przetwarzającym dane na podstawie uchwały nr XL/343/21 Rady Miejskiej 

Grudziądza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej 

,,Grudziądzkie Centrum Usług Wspólnych’’ oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i 

finansowej dla jednostek organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz jest Grudziądzkie Centrum 

Usług Wspólnych w zakresie wypłaty świadczeń oraz rozliczenia umowy pożyczki. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz  otrzymania ich kopii, 

żądania od Szkoły sprostowania swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa. 

9. Administrator zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. c jest zwolniony ze spełnienia obowiązku 

informacyjnego w sytuacji, gdy pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem 

(przepisami prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator) – 

dotyczy pozyskiwania informacji o członkach rodziny od osoby ubiegającej się o świadczenie. 

10. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu przyznania 

świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odmowa ich podania spowoduje 

niemożność przyznania świadczenia z Funduszu. 

11. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

stan na: 08.06.2022 r. 

 

 


