
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

Sposób pozyskiwania danych i cele przetwarzania 

Dane osobowe pozyskiwane są od osoby składającej wniosek o wsparcie  

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dane te pozyskiwane są w celu 

wywiązywania się przez administratora z obowiązków prawnych. 

 

 Podstawy przetwarzania 

Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe  

w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 

ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).  

W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany 

jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony 

obowiązek prawny wynikający z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.  

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746 t.j.). 

Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzania RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby 

posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych wydane przez 

Pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane 

do zachowania ich w tajemnicy w okresie wykonywania funkcji w komisji oraz 

po jej zakończeniu. 

 

Komu mogą być udostępnione dane osobowe 

 upoważnionym pracownikom WORD; 

 upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego; 

 podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, które  

w określonych przez prawo sytuacjach mogą żądać dostępu do danych (Sąd, 

Prokuratura, Policja, Urząd Skarbowy).  

 



Okres przechowywania danych: 

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do przyznania 

ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości,  

a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw i roszczeń, zgodny 

przepisami obowiązującego prawa. Okres ten wynosi 5 lat. Na mocy art. 8 ust.1 

pkt 1d ustawy o zfśs pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych 

znajdujących się w zasobach dokumentacji zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. Przeprowadzenie przeglądu danych dokonuje się zgodnie z zał. nr 5 

do Regulaminu nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia 

niezbędności ich dalszego przechowywania. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do swoich danych, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub 

nieaktualne, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 

 


