
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z funduszu zdrowotnego 
 
 
Na podstawie 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 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 w Kielcach,  Aleja Legionów 4, 25-

035 Kielce, e-mail: sekretariat@pilsudski.com.pl, tel.: 41 367 61 85, którego przedstawicielem jest Dyrektor 

szkoły 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Robert Pytlik – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: 
iod@abi-net.pl lub pod numerem telefonu  +48 795626770; 
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania lub odmowy przyznania przez Samorządowe 
Centrum Usług Wspólnych w Bielinach zasiłku pieniężnego w ramach środków przeznaczonych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 9 ust. 2 lit. 
b RODO (przetwarzanie jest 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), art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) oraz uchwały Nr ………………………… Rady 
Miasta Kielce z dnia ………………………………. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w 
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Komisja Funduszu zdrowotnego, pracownicy Zespołu Szkół  
nr 3 odpowiedzialni merytorycznie za realizację świadczeń z ZFSŚ, bank obsługujący jednostkę, oraz mogą 
być sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz 
przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 
1) żądać od administratora: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) ich sprostowania, 

c) ograniczenia przetwarzania; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości przyznania Pani/Panu zasiłku pieniężnego w ramach środków 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 
 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 
profilowaniu. 
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