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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DOT. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Zgodnie z art. 13 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 (dalej jako „RODO”) informujemy, że administratorem podanych przez Ciebie
danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA z siedzibą
w Niechlowie (56-215) przy ul. Przemysłowej 8 (dalej jako „Administrator danych”).
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj
się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: rodo@ppzniechlow.pl lub na adres siedziby z dopiskiem „IOD”.
W jakim celu, i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane w celach związanych z przyznaniem
ulgowej usługi i świadczenia lub dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz
ustalenia ich wysokości, a także w celu niezbędnym do dochodzenia praw lub roszczeń.
Przetwarzanie danych zwykłych (o których mowa w art. 6 RODO), wskazanych we wniosku
odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 8 ust. 1a ustawy
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej jako „ustawa
o ZFŚS”).
Przewarzanie danych osobowych szczególnej kategorii dotyczących sytuacji zdrowotnej
odbywać się będzie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 8 ust. 1a i 1b ustawy
o ZFŚS.
W zakresie celu, jakim jest dochodzenie praw lub roszczeń, o którym mowa w art. 8 ust. 1c
ustawy o ZFŚS, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz
art. 9 ust. 2 lit. f RODO.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przyznania ulgowej
usługi i świadczenia, dopłaty z ZFŚS oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres
niezbędny do dochodzenia prawa lub roszczeń, zgodnie z art. 8 ust. 1 c ustawy o ZFŚS.
Komu możemy przekazać Twoje dane?
Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu
i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, przy czym takie podmioty przetwarzają dane

na podstawie umów zawartych z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora danych, są to podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT, a także doradztwo
prawne.
Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom
upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia ich
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając
Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych jest w pełni dobrowolne, ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem
możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS.

