
KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNCYH (ZFŚŚ) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, 

informujemy: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Miasta 

Gdańska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku z siedzibą w 80-432 Gdańsk 

ul. Konrada Leczkowa 1A; 

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu mopr-ido@gdansk.gda.pl lub pod 

adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rozpatrzenia wniosku i/lub 

przyznania oraz wypłaty i rozliczania świadczeń socjalnych wypłacanych na Pani/Pana 

wniosek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO; 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do 

jakich zostały zebrane, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

złożenia wniosku i korzystania ze świadczeń ZFŚS; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy 

administratora, organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów 

prawa; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres procedowania w sprawie 

przyznania świadczeń wypłacanych ze środków ZFŚS i/lub wypłaty przedmiotowych 

świadczeń - do osiągnięcia celu przetwarzania, a po tym okresie przechowywane przez 

okres dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi związanych, a następnie przez 

okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania 

obowiązków archiwizacyjnych tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

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

cofnięciem; 

8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest 

niezgodne z prawem; 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania. 
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