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KLAUZULA INFORMACYJNA 
NA POTRZEBY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

FINANSOWANYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

 

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych 
stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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, zwane dalej „RODO”):  
 
1. Administrator Danych Osobowych 

 

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Senatorskiej 2a, 95-070 Aleksandrów 
Łódzki, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”).  
 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) 
 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod: 
a) numerem telefonu: 42 712-69-25 
b) adresem e-mail: hd@bsaleksandrow.pl 
lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej. 

 
3. Cele i podstawy przetwarzania 

 

1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań pracodawcy (Administratora)  
w związku z prowadzoną przez niego działalnością socjalną na podstawie przepisów ustawy z dnia 
4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.  
poz. 1352 z późn. zm.). 

2. Podstawą prawną  uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych na potrzeby 
przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych i ustalenia ich wysokości jest: 

 art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.) 

 art 221 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 
917 z późn. zm.) 

 art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. 
 
4. Zakres przetwarzanych danych 

 

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych obejmuje dane pracownika oraz dane 
członków jego rodziny, z którymi prowadzi on wspólne gospodarstwo domowe (imiona, nazwiska, 
datę urodzenia, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania, źródła stałych dochodów wg. przepisów  
o podatku dochodowym, średni miesięczny dochód brutto oraz w szczególnych przypadkach 
informacje dotyczące zdrowia). 
 

5. Okres przechowywania danych 
 

Administrator przetwarza dane osobowe 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. 
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6. Prawa osób, których dane dotyczą 

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo usunięcia danych swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku 

wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych  

w art. 18 RODO; 
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

 

Udostępnienie danych osobowych jest konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

 

 


