
KLAUZULA INFORMACYJNA – ZFŚS 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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. Urz. UE L.119.1) – dalej jako RODO - informujemy, że: 

1) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku jest Administratorem Pani/ 

Pana danych osobowych.  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem  

e - mail: inspektor.odo@psmplock.pl lub pod numerem tel.: 24 2622470 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora danych związanych  

z działalnością socjalną.  

4) Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 

2 lit. b RODO (przetwarzanie szczególnych kategorii danych 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), 

 art. 8 ust. 1a -1d ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 ze zm.), 

 art. 221 – 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zatrudnienia i archiwizacji.  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do 

bycia zapomnianym), jeśli zachodzą przesłanki z art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych w 

przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób 

zautomatyzowany, o ile zachodzą przesłanki z art. 20 RODO. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

skorzystania ze świadczeń przyznanych z ZFŚS. 

9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani do 

państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

10) W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi  

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  profilowania. 


