
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH  

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 RODO  informujemy, że: 

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:  

1) Ostrołęckie Centrum Kultury w Ostrołęce reprezentowane przez Dyrektora, zlokalizowane przy 
ulicy Inwalidów Wojennych 23, kod pocztowy 07 - 410 Ostrołęka. Współadministrator przetwarza 
dane w celu obsługi administracyjnej Dyrektora. 

2) Dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce wykonującego zadania przy pomocy 
samorządowej jednostki upowszechniania kultury zlokalizowanej przy ulicy Inwalidów Wojennych 
23, kod pocztowy 07 - 410 Ostrołęka. Współadministrator przetwarza dane w celu realizacji 
procesu. 

Ze współadministratorami może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na wskazany powyżej adres. 

2. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Piotr Podedworny.  
Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych  
z przetwarzaniem swoich danych osobowych,  w szczególności w zakresie wykonywania przez 
Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:  

1) wysyłając e-mail na adres: iod@um.ostroleka.pl;  

2) osobiście w siedzibie administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach: 

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku gdy poda Pani/Pan dane dodatkowe wykraczające poza 
zakres wskazany we wniosku; 

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy o świadczenie pochodzące ze środków 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu zrealizowania przez współadministratorów obowiązków 
wynikających z przepisów prawa tj. m.in.: 

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy; 

b) ustawy z dnia 4 marca 1994 o Zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) podmioty, z którymi współadministratorzy zawarli umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, które świadczą dla współadministratorów usługi z zakresu m.in. doradztwa prawnego, 
doradztwa informatycznego; 

2) organy i inne podmioty, w tym podmioty publiczne, uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych 
osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym Współadministratorzy na 
podstawie przepisów prawa mają obowiązek je udostępnić, w szczególności: policji;  sądowi; 
prokuraturze.  

6. Współadministratorzy nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będzie wykorzystywać danych do celów 
innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do:  

1) ustalenia wielkości świadczenia; 

2) przyznawania / przyznania świadczenia; 

3) rozliczenia świadczenia / dochodzenia ewentualnych praw lub roszczeń. 
  

http://www.ock-ostroleka.pl/


 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:  

1) cofnięcia zgody w przypadku podania dodatkowych danych 

2) dostępu do danych osobowych;  

3) prawo do sprostowania danych osobowych;  

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Ostrołęckie Centrum Kultury  
w Ostrołęce, ul Inwalidów Wojennych 23, 07-410 Ostrołęka lub na adres e-mail: iod@um.ostroleka.pl.   

9. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia 
skorzystanie z usług zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

11. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające 
się na profilowaniu. 
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