
Załącznik nr 16i do Polityki Bezpieczeństwa w Caritas Archidiecezji Katowickiej  

Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych 
 

Klauzula informacyjna 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

 

Administrator danych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek 
M. B. Uzdrowienie Chorych, 44–194 Knurów, ul. Szpitalna 29 reprezentowany przez 
Dyrektora Ośrodka. 

Cel i podstawa przetwarzania 

2. Dane osobowe zbierane są w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora 
mając na uwadze realizację zadań Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  
a. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 

nr 43 poz. 163 z późn. zm.), 
b. art. 6 ust. 1 lit. c, e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r., które jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, 

c. art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r., niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych 
praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, 
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub 
prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa 
członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych 
i interesów osoby, której dane dotyczą. 

4. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Państwa dane mogą być przetwarzane również 
w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń - jako prawnie uzasadniony interes realizowany 
przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; art. 9 ust. 2 lit. f RODO). 

5. Podanie przez  Państwa danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, 
prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych. 

6. W ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przetwarzane są dane 
osobowe wskazane w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Okres przechowywania danych 
1. Państwa dane będą przechowywane przez okres przez okres niezbędny do przyznania ulgowej 

usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres 
niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą 
przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym 
zakresie. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na 
postawie Ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Odbiorcy danych osobowych 
1. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do 

ich otrzymania na mocy przepisów prawa. 
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Prawa osób, których dane dotyczą 

1. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: 
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
b. poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
d. złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie (cofnięcie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem), 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Obowiązek podania danych 
1. Podanie danych osobowych jest konieczne, gdyż jest to wymóg ustawowy ciążący na 

Administratorze Danych i koniecznym do przyznania określonego w regulaminie świadczenia. 
W momencie niepodania danych osobowych lub podania nieprawidłowych, Administrator nie 
będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa. 

Informacje o przekazywaniu danych 
1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Informacje o profilowaniu 
1. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji oraz profilowaniu. 

Inspektor ochrony danych Administratora  
1. Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku jest: Krzysztof Dylong, iod@knurow.caritas.pl. 


