
 
Informacja o ochronie danych osobowych w związku z obsługą osób  

korzystających ze wsparcia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego 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 

RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Małopolski Komendant 

Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (30-134 Kraków, Zarzecze 106, tel. 1263 99 100, fax. 12 

63 99 109, e-mail: kwpsp@straz.krakow.pl). 

2) W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor 

Ochrony Danych: (30-134 Kraków, Zarzecze 106, e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl) 

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w toku realizacji sprawy dotyczącej przyznania 

świadczenia socjalnego.  

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Ustawa z dnia 4 marca 1994 r.   

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami  w związku z art. 6 ust. 

1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i lit. h  RODO. 

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty działające na zlecenie Administratora 

oraz podmioty,  którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7) Pani/Pana dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż raz w roku od dnia ich uzyskania, 

a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających 

z przepisów prawa.  

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo 

ograniczenia przetwarzania. 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 

Warszawa, ul. Stawki 2,tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy ochrony danych osobowych. 

10) Skorzystanie ze świadczeń ZFŚS jest dobrowolne. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy. 

11) Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych (niewymaganych podczas realizacji sprawy) jest 

dobrowolne i będzie traktowane jako działanie uprawniające do ich przetwarzania. 

12) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

RODO. 
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