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Klauzula informacyjna  

dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu 
  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Toruniu (ZSE) jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Toruniu z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 39.  

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/Pana praw może 

Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: 

rodo1@tcuw.torun.pl lub telefonicznie: 56 611 89 92 lub pisemnie na adres: Pl. Św. 

Katarzyny 9, 87-100 Toruń. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Toruniu, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z obowiązkiem 

prawnym nałożonym na Administratora ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych.  

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być osoby upoważnione do przetwarzania danych z ZFŚS oraz organy 

władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zalecenie 

organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to 

niezbędne do zrealizowania przysługujących Pani/Panu świadczeń socjalnych  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po upływie tego okresu dane osobowe 

będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami 

prawa w tym zakresie.  

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji ani profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

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

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Toruniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

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

świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Odmowa podania danych spowoduje 

niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS. 

 


