
INFORMACJA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH                                        

Osoby korzystające ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – zwanym dalej RODO, informuję że: 

1. Administratorem Danych Osobowych ujawnionych we wniosku jest VI Liceum Ogólnokształcące im. 

T. Reytana, ul. Wiktorska 30/32, 02-587 Warszawa, tel.: 22 844 13 68, mail: sekretariat@reytan.edu.pl 

– reprezentowane przez Dyrektora Szkoły (dalej: Administrator)  

2. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych na adres e-mail: srudowski.iod@dbfomokotow.pl lub pisemnie na adres 

Administratora wskazany w punkcie 1 z dopiskiem IOD. 

3. Dane osobowe zawarte we wnioskach będą przetwarzane wyłącznie dla celów rozpatrywania 

wniosków oraz prowadzenia działalności socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

zgodnie z Rozporządzeniem. 

Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę oraz działających w jego imieniu i z jego 

upoważnienia członków zakładowej komisji socjalnej, zobowiązanych do zachowania w tajemnicy 

danych w okresie wykonywania funkcji w komisji oraz po jej zakończeniu.                                

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych złożonych we wnioskach - art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO  (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 1 lit. b (w 

przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych – np. dotyczących zdrowia) w związku z 

przepisami Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 8 ust. 2). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany aktualnymi przepisami prawa. 

5. Mogą być one udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

6. Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 

treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia, 

sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

         Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie    

         tej zgody przed jej wycofaniem. 

 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania i nie wyrażenia zgody na 

ich przetwarzanie będzie brak możliwości rozpatrzenia i prawidłowej realizacji świadczenia. Na 

podstawie zebranych danych nie będzie dokonywane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym 

profilowanie. 

                                                                                                                      Administrator Danych Osobowych  

                                                                                                     Dyrektor VI LO im. T. Reytana w Warszawie 
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