
Klauzula Informacyjna dla beneficjentów ZFŚS 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie 

Ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

a) Telefonicznie: 81 466 17 70 

b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej: bbi@lublin.eu 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

W celu przyznania usług i świadczeń oraz dopłat z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych w związku z sytuacja życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej do 

korzystania z funduszu 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

Art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 ze zm.), art. 53 Ustawy z dnia 29 styczeń 1982 r Karta 

Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lic. C RODO  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: 

przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz 

ustalenia ich wysokości, a także przez okres  niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń 

(3 lata);  

6) posiada Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) sprostowania, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych;  

7) w celu uzyskania dostępu do treści swoich danych oraz wykonania swoich praw względem 

danych osobowych, prosimy wysłać zgłoszenie na adres email bądź listownie na adres 

siedziby Administratora, bądź również złożyć wniosek osobiście w siedzibie jednostki; 

8) Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom w celu 

świadczeń usług księgowych; 

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, zostałam/em zapoznany z klauzulą informacyjną. 

 

 

 

 

………………………………. 

(Data i czytelny podpis) 


