
 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (ZFŚS)   
 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku),  dalej RODO, informujemy: 

 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna  70,  

00-687 Warszawa, dalej GOBARTO lub Administrator. 

 

II. DANE DO KONTAKTU 

 

Kontakt z osobą odpowiedzialną za dane osobowe możliwy jest pod adresem email: 

dane.osobowe@gobarto.pl. 

 

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

 

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań administratora związanych z 

działalnością socjalną do których należy:  

 

a) rozpatrzenie wniosków o przyznanie świadczenia lub dopłaty z ZFŚS; podstawą prawną jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO tj. obowiązek prawny wynikający z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o której mowa w art. 9 ust. 1 

RODO to dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w celach niezbędnych do 

wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora 

b) realizacja i rozliczanie po pozytywnym rozpatrzeniu świadczeń socjalnych; podstawą prawną jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązek prawny wynikający z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych oraz przepisów podatkowych; 

c) zawarcie umowy o przyznanie pożyczki z ZFŚS; podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit.  b RODO w 

postaci niezbędności przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy; 

d) dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami; podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit.  f RODO 

w postaci niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.  

 

IV. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH  

 

Wnioskowanie o przyznanie wsparcia z ZFŚS jest dobrowolne, podanie danych osobowych jest niezbędne 

aby uzyskać wsparcie z ZFŚS co wynika z ustawowy o ZFŚS. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana 

nie wynikające z przepisu prawa są podawane dobrowolnie. W sytuacji dobrowolności podawania danych 

osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez upoważnionego pracownika do 

rozpatrywania wniosków. 

 

V. ODBIORCY DANYCH 

 

Odbiorcami  Pani/Pana  danych są instytucje upoważnione z mocy prawa oraz upoważnieni pracownicy 

Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także 

te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Dane nie podlegają 

przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
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VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres procedowania w sprawie przyznania świadczenia 

lub dopłaty z ZFŚS, a w przypadku wniosku rozpatrzonego pozytywnie  przez okres realizacji świadczeń, a 

po tym okresie przechowywane będą przez okres dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi 

związanych; wykazania zgodności przyznanego świadczenia z przepisami w przypadku kontroli organów 

państwowych, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla 

wykonywania obowiązków archiwizacyjnych, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po 

upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie 

anonimizowane. 
 

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  

 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i 

w jakim celu przetwarzamy; 
b) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane 

nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne; 

c) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych; w 

przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych; 

d) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania;  

e) sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu 

wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją; 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie 

jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
 
 
 


