
                                                                                                                         Załącznik nr 6                                                                                                                                             

                                                                                                                                              do Regulaminu Zakładowego                                                                                 
                                  Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (zwanego dalej 

„RODO”) informuję, że: 

 

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej  w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Polna 56 e-mail: 

psp4@ostrowiec.edu.pl 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole pełni Pan/Pani Grzegorz Partyka, adres e-mail: 

…………………………………………………… 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z 

ZFŚS zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1070). 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania wniosku i jego realizacji 

oraz w pozostałym zakresie przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa w 

przedmiocie dochodzenia roszczeń. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych. 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pana/Pani dotyczących jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpatrzenia 

wniosku. W przypadku niepodania danych osobowych wniosek nie zostanie rozpatrzony. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów oraz organizacji spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski , dnia …...............................................……………………………………………… 
                                                                                                                                                                              / podpis  pracownika / emeryta / 

 


