
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z 

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 

ADMINISTRATOR 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach monitoringu jest Centrum Kreatywności 

TALENT, ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław, adres e-mail: 

sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Kreatywności TALENT 

inspektorem ochrony danych, którym jest Małgorzata Torenc poprzez e-mail: 

rodo@CKTalent.wroclaw.pl oraz pisząc na adres Centrum Kreatywności TALENT z dopiskiem 

„Inspektor Ochrony Danych”. 

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

− Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Centrum Kreatywności TALENT w celu rozpatrzenia 

wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS, przyznania takiego świadczenia, udokumentowania  

przyznania lub odmowy przyznania świadczenia  socjalnego w ramach ZFŚS, na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. c oraz 

art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.).   

− W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Państwa dane będą przetwarzane również w celu 

obrony/dochodzenia tych roszczeń, a także w celu wykazania zrealizowania ciążących na 

administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone 

przez Administratora do zrealizowania celów przetwarzania.  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 

zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia 

do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów 

archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie, w tym zgodnie z ustawą z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze 

zm.).  

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Mają Państwo Prawo do: 

− żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do złożenia 

oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, gdyby taka zgoda została złożona w toku 

procedowania wniosku o przyznanie świadczenia. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak 

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

cofnięciem.  

− Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych 

(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uznają 

Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. 

ochrony danych osobowych.  

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie Państwa danych osobowych wynika z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

i ma swoje odniesienie w postanowieniach Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

przyjętego przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy ich 

podania nie będzie możliwe przyjęcie wniosku i skorzystanie ze świadczeń objętych ZFŚS.  

INFORMACJE DODATKOWE 

Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

mogą być przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego, lecz nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
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