
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ ZFŚS W ZESPOLE SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBOLEWIE   

 

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 informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki 

w Sobolewie. Adres: ul. Kościuszki 19, 08–460 Sobolew, telefon/faks: (25) 682 50 49. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: l.bogucka@garwolin-starostwo.pl lub osobiście 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie, p. 218 (II piętro), tel. (25) 684 25 21.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 

społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa 

członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego 

przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane 

dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane 

dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to 

dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na 

mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw 

podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, a w pozostałym zakresie na podstawie 

zgody.  

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa.  

5. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, 

w pozostałym zakresie dobrowolne. 

6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa - 5 lat od zakończenia 

spłaty zobowiązania.  

7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji 

publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane 

osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 

 


