
Załącznik nr 4 

  do regulaminu  

ZFŚS  Centrum Kreatywności TALENT 

 we Wrocławiu 

 

 

Klauzula informacyjna wobec członka rodziny osoby uprawnionej do 

korzystania z ZFŚS  

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania 

świadczenia z ZFŚS, tj. danych zwykłych i wrażliwych jest Centrum Kreatywności 

TALENT we Wrocławiu, reprezentowany przez dyrektora Centrum Kreatywności 

TALENT we Wrocławiu, tel.71/798 67 06, sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Kreatywności Talent jest Małgorzata Torenc, z 

którą mogę się kontaktować poprzez adres e-mail  rodo@CKTalent.wroclaw.pl lub 

pisemnie na adres Centrum. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczenia z ZFŚS. 

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, 

by mój wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS mógł zostać rozpoznany. 

5. Przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyznania świadczenia z ZFŚS odbywa 

się w oparciu o przepisy prawa pracy, w szczególności ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b)  rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej 

RODO). 

6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń 

oraz dla wykazania realizowania przez pracodawcę obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO). 

7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia 

oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w polityce retencji danych 

osobowych obowiązującej Centrum.  

9. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich. 

10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Moje dane zostały pozyskane od pracownika Centrum/emeryta/rencisty, który jest 

………………………………. [należy wskazać: stopień pokrewieństwa np. mąż, żona, 

dziecko, matka, ojciec]. 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Data i podpis członka rodziny osoby uprawnionej  
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