
Klauzula informacyjna dla osób uprawnionych w ramach świadczeń  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Sposób 

wprowadzenia 
1.Pana/i  dane osobowe, będą przetwarzanie w celu weryfikacji posiadania uprawnień do korzystania  

ze świadczeń, w tym do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w 

art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO oraz obsługi ich wypłaty z ZFŚS u pracodawcy - Ośrodek 

Leczniczo – Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w 

związku  z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.  

2.Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 

należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną 

powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

3.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 

zrealizowania przysługujących Panu/i  świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres 

dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane 

do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie. 

4.Ma Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia (po wymaganym okresie przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5.Ma Pan/i prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych osobowych, jeśli uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń 

socjalnych finansowanych z ZFŚS. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania 

świadczenia z ZFŚS. 

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. 

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

- klauzula jako odrębny 

dokument (do wpięcia 

w aktach członków 

Komisji Socjalnej lub 

osób uczestniczących 

w przyznawaniu 

świadczeń), 

- na stronie www 

Ośrodka   

Rozpatrywanie wniosków oraz udzielanie informacji publicznej lub udostępniania 

dokumentacji medycznej  
Sposób 

wprowadzenia 

1.Pana/i  dane osobowe, będą przetwarzanie w związku  z  Pan/i wnioskiem o udzielenie informacji 

publicznej lub wnioskiem o udostepnienie dokumentacji medycznej celu weryfikacji posiadania 

uprawnień do  udzielenia tej informacji, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO   oraz art. 9 RODO- 

dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z: 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

• Ustawa  z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,  

2.Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 

należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną 

powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

3.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 

zrealizowania przysługujących Panu/i  spraw z ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane 

osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa 

w tym zakresie. 

4.Ma Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia (po wymaganym okresie przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5.Ma Pan/i prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych osobowych, jeśli uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z uprawnienia do 

udostepnienia dokumentacji medycznej. 

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. 

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

. 

- informacja na stronie 

internetowej, 

- klauzula jako odrębny 

dokument   

 


