
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZFŚS

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 - informuję, iż:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Hajnówce reprezentowany przez Pana Dyrektora – Mariusza Iwaniuka, adres siedziby: 
Ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka. Dane kontaktowe Tel: 85 682 20 11 
adres e-mail: mops-hajnowka@home.pl

2. W sprawach związanych z sposobem przetwarzania Państwa danych osobowych (jak również 
z innymi pytaniami odnośnie danych osobowych) prosimy o kontaktowanie się z inspektorem 
danych osobowych – Panią Iwoną Malczyk Tel: 506 358 200 adres e-mail: malczyk@togatus.pl

3. Dane osobowe osób uprawnionych oraz członków ich rodzin przetwarzane będą jedynie w celu
przyjmowania oraz rozpatrywania wniosków o przyznania świadczeń i ich wysokości z ZFŚS, 
wydawania decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia oraz przechowywania 
tej dokumentacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązków prawnych ciążących na 
Pracodawcy w związku z ustawą z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych. Podstawą będzie zatem art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia o ochronie danych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Zakres przetwarzania danych kształtuje Regulamin 
Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. 

5. Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z Funduszu nie będą 
przekazywane żadnym innym podmiotom. 

6. Do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do świadczeń z funduszu, w tym 
do powoływanej komisji socjalnej, zostaną dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 
upoważnienie do przetwarzania tych danych oraz zobowiązane do zachowania tajemnicy.

7. Dane osobowe osób uprawnionych będą przetwarzane 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 – 5 lat. 

8. Osobom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo do dostępu, 
sprostowania oraz poprawienia swoich danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 
skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych następuje w formie oświadczenia. Złożenie oświadczenia jest 
obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych, która uzależnia wysokość pomocy od sytuacji życiowej, finansowej i rodzinnej 
uprawnionego, pracodawca ma prawo żądać danych i informacji uwiarygodniających 
te okoliczności. Odmowa złożenia takiego oświadczenia będzie skutkowała niemożnością 
korzystania ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
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