Załącznik nr 5
Klauzula obowiązku informacyjnego
ZFŚS – osoba uprawniona (wnioskodawca)
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, NIP:
7781134790, REGON: 301313654, tel: 61 845 62 00, adres e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl .
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem email: iod@wfosgw.poznan.pl lub
pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych
3. Dane osobowe wnioskodawców będą przetwarzane:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, wynikających z właściwych aktów prawnych w tym w szczególności z ustawy z dnia
4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163 z późn. zm.)do czasu realizacji wniosku o przyznanie ulgowej usługi i świadczenia/dopłaty z ZFŚS;
2) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie danych szczególnych kategorii, o których mowa w
art. 9 ust. 1 RODO, których przetwarzanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji wniosku
składanego do ZFŚS- do czasu realizacji wniosku;
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń – do
czasu przedawnienia tych roszczeń.
4. Dane mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów obowiązującego
prawa (np. ZUS, US).
5. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z przepisów RODO, prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji
krajowych służących stosowaniu RODO.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich ani do
organizacji międzynarodowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane

