
 

 

Klauzula informacyjna dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego 

w art.13 ust.1 i ust.2 oraz art. 21 ust.4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 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, dalej: RODO. 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital 

Specjalistyczny im. Jana Pawła II, z siedzibą: ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. 

2) Z inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Szpitalu 

Specjalistycznym im. Jana Pawła II można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

iod@szpitaljp2.krakow.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu przyznania 

świadczenia socjalnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń, realizacji celów 

rachunkowych, realizacji celów podatkowych, na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO. 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym 

wynikającym z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Niepodanie tych 

danych uniemożliwia realizowanie czynności zmierzających do przyznania 

świadczenia na Pani/Pana rzecz. 

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

5) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, osobom upoważnionym 

przez Administratora danych, w tym naszym pracownikom, którzy muszą mieć 

dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz osobom lub podmiotom 

upoważnionym przez Panią/Pana. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany 

przepisami prawa. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania 
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Pani/pana danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane ( w tym celu) 

przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. 

Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych 

przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym 

powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego terminu dane będą usuwane lub 

anonimizowane. 

7) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do treści swoich 

danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, w 

sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa, ograniczenia przetwarzania danych, prawo 

przeniesienia danych do innego administratora danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania. 


