
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przekazywanych do ZFŚS  

Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO informujemy, iż: 

Administratorem Państwa danych osobowych w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego 

w Wyszkowie z siedzibą przy ul. Matejki 9, 07-200 Wyszków, NIP: 762-189-30-38, jest Dyrektor, 

kontakt: tel. 29 7429327, lub listownie na adres siedziby. 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego 

w Wyszkowie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl.  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie korzystania z przysługujących Państwu uprawnień 

związanych z przetwarzaniem danych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego 

w Wyszkowie są przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych. 

Cel przetwarzania danych: dane osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS przetwarzane są 

wyłącznie w celu ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej tych osób oraz do realizacji działań 

w ramach ZFŚS. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  

Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z ZFŚS są przechowywane przez okres 

trwania prawa do ubiegania się o świadczenia z ww. funduszu, ustalenia prawa do świadczeń i realizacji 

tego prawa, a także okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy. 

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania od 

administratora ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. 

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest dobrowolne, jednakże 

jest konieczne przy ubieganiu się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

 


