
KLAUZULA INFORMACYJNA 

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) 

Dla byłego pracownika 
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach 
korzystającego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
1. Administratorem Danych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

w  Katowicach, z siedzibą w 40–074 Katowice ul. Raciborska 15, tel. 32 208 74 68. 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: tel. 32 208 74 83 oraz na 
stronie internetowej Inspektoratu: www.bip.wif.katowice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty 
i rozliczania  świadczeń  socjalnych  wypłacanych  na  Pani/Pana  wniosek  ze  środków 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 
ust.  2  lit.  b  RODO  a  także  Regulamin  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych 
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
przypadków  przewidzianych  przepisami  prawa,  nie  będą  też  przekazywane  odbiorcy 
w państwie trzecim. 

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez:  okres  nie  dłuższy  niż  jest  to 
niezbędne  w  celu  przyznania  świadczeń  wypłacanych  ze  środków  ZFŚS  oraz  wypłaty 
tych świadczeń, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, 
a następnie okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do 
Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo 
do przenoszenia danych, o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  zakresie 
ochrony  danych  osobowych,  w  razie  przetwarzania  danych  osobowych  niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji 
w tym profilowaniu. 

10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do 
jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
złożenia wniosku i korzystania ze świadczeń ZFŚS.  

Informacja wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 
Rozporządzenia RODO*. 
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