
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 26 „Kujawska Przystań” we Włocławku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 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 (tj. Ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 26 „Kujawska 

Przystań”  mieszczące się przy ul. Radosnej 3, 87- 800 Włocławek, kontakt mailowy pod 

adresem: kontakt@kujawskaprzystan.pl, telefon: 54 236 23 98 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący 

sposób: a) pod adresem poczty elektronicznej: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl, b) 

pod numerem telefonu: 54 247 01 58 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: realizacji zadań administratora 

w związku z prowadzoną działalnością socjalną, złożenia wniosku i/lub przyznania 

oraz wypłaty i rozliczenia świadczeń socjalnych wypłacanych na Pani/Pana wniosek 

ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa z dnia 4 marca 1994r. o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w związku z obowiązkiem prawnym 

nałożonym na Administratora.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy 

Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie 

przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów 

przetwarzania m.in. CUWPO, US itp. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to 

niezbędne do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także przez okres dochodzenia do 

nich lub roszczeń z nimi związanych. Po upływie tego okresu dane osobowe będą 

przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa 

w tym zakresie. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

lub ich usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których 

były zebrane lub w inny sposób przetwarzane), o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje co do tych danych, które 

Administrator przetwarza na podstawie umowy lub na podstawie udzielonej zgody.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 3 jest dobrowolne lecz 

niezbędne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości założenia wniosku i korzystania ze świadczeń 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak 

nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane 

nie będą profilowane. 
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