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Obowiązek	informacyjny	

[dla	osób	uprawnionych	do	korzystania	z		zakładowego	funduszu	świadczeń	socjalnych]	
 
Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje  
i zasady przetwarzania danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut 
Technologiczny. 
	
Administrator	danych	
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut 
Technologiczny, nr tel. 12 26 18 324 adres e-mail: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl.  
 
Inspektor	Ochrony	Danych	
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Instytut można kontaktować się z 
wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych: adres email: 	daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl lub 
osobiście w siedzibie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. 
	
Cel	przetwarzania	
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut 
Technologiczny w celu przyznawania świadczeń socjalnych na zasadach określonych  
w Regulaminie ZFŚS Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, nadanego Zarządzeniem nr 
7/2016 Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny z dnia 17 marca 2016 r. (tekst 
jednolity Regulaminu ZFŚS). 
	

Podstawa	prawna	przetwarzania	
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 - dalej: „RODO”, w związku z przepisami: 

 Ustawy z dnia 4  marca  1994  r.  o  zakładowym  funduszu  świadczeń  socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017 r. poz. 2191 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. 
zm.). 

	
Zakres	danych	osobowych	
Zakres przetwarzanych danych osobowych określa w szczególności Regulamin ZFŚS.   
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny przetwarza dane osób uprawnionych do 
korzystania z ZFŚS – pracowników i członków ich rodzin, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin oraz 
członków rodzin pracowników zmarłych w trakcie zatrudnienia w Instytucie (w tym osób uprawnionych 
będących żyrantami – w przypadku pożyczki mieszkaniowej), którym pracodawca przyznał w regulaminie, o 
którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z 
Funduszu: 

1) Dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu 
(wymienionych w § 8 ust. 1 Regulaminu ZFŚS), a także osób będących członkami Ich rodzin (wymienionych 
w § 8 ust. 2. Regulaminu ZFŚS); 

2) Opis sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej w przypadku korzystania  
z bezzwrotnej pomocy finansowej (w przypadkach wymienionych w § 14 pkt 1-5 Regulaminu ZFŚS), w tym 
informacje o stanie zdrowia osoby uprawnionej oraz członka rodziny, a także informacje o sytuacji 
mieszkaniowej osoby uprawnionej -  w przypadku korzystania z pomocy mieszkaniowej; 

3) Informacje o zdarzeniu losowym potwierdzone dokumentem, w przypadku śmierci pożyczkobiorcy (w 
sytuacji wniosku o umorzenie niespłaconej pożyczki w części lub całości); 
 

4) Przyczyna przyznania świadczenia socjalnego; 
5) Informacje o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym; 
6) Wysokość i rodzaj przyznanych świadczeń socjalnych.  

 
Podanie	 danych	 jest	 obowiązkowe, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości przyznania 
świadczenia socjalnego na zasadach określonych w Regulaminie ZFŚS, w tym uniemożliwi zawarcie i wykonanie 
umowy pożyczki mieszkaniowej. 
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Realizacja	praw	
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  żądania 
ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem. 
W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: 
daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl, pisemnie na adres siedziby Instytutu lub osobiście  
w siedzibie Instytutu. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość 
w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania. 
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Instytut Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 
	
Odbiorcy	danych	
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

1) podmioty, którym Instytut powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów:  
 firmy serwisujące urządzenia Instytut za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe, 
 podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania 

danych pracowników i byłych pracowników oraz ich rodzin, 
 podmioty, którym przekazuje się dokumentację ZFŚS dla celów niszczenia po zakończonym okresie 

przechowywania, 
 firmy kurierskie za pośrednictwem, których prowadzona jest korespondencja  

z osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚŚ; 
2) podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Instytutu (np. firmy audytorskie, 

certyfikujące). 
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. 
 
Decyzje	podejmowane	w	sposób	zautomatyzowany	
Instytut nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  
w tym profilowania. 
	
Okres,	przez	który	dane	będą	przetwarzane	
Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania świadczenia 
oraz dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, zgodnie  
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Instytutu. 
W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia 
prawnie uzasadnionych interesów Instytutu stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa 
postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub 
prawomocnego zakończenia postępowania. 
 
Oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości zasady przetwarzania moich danych osobowych przez Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. 
	
	
	

……………………………………	
            data i podpis  


