
ZARZĄDZENIE NR 92/2019
WÓJTA GMINY GAWORZYCE

z dnia 20 września 2019 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gaworzycach

Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych           
(tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1352) oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506) i w związku z art.13 Rozporządzenie 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), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gaworzycach 
wprowadzonym Zarządzeniem nr 30/2014 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 13 maja 2014 r., zmienionym 
Zarządzeniem nr 19/2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) §5 otrzymuje nowe brzmienie:  "1. Ze świadczeń z Funduszu mają prawo korzystać:

1) pracownicy zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony), powołania 
i wyboru, po półrocznym okresie zatrudnienia,

2) emeryci i renciści, którzy rozwiązali z Pracodawcą umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę 
lub rentę,

3) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 – 2.

2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 są:

1) współmałżonkowie prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe,

2) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne lub dzieci przysposobione oraz 
dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków – do ukończenia 
18 lat, a jeżeli dalej się kształcą – nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,

3) dzieci wymienione w ust. 2 pkt. 2, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności – bez względu na wiek."

2) dodaje się załącznik 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy 
w Gaworzycach w brzeniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Jacek Szwagrzyk
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Załącznik do zarządzenia Nr 94/2019

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 20 września 2019 r.

Załącznik nr 5

do Regulaminu  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Urzędzie Gminy w Gaworzycach

Zasady przetwarzania danych osobowych

w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

1. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu 
i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. 
Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. 
Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej 
(w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

2. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których w art. 9 ust. 1 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, z późn. zm.21)), mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne 
upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do 
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy. Wzór upoważnienia stanowi 
załącznik nr 1.

3. Pracodawca przechowuje dane osobowe, o których mowa w pkt.1, przez okres nie dłuższy niż jest to 
niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich 
wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń.

4. Pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba dokonuje przeglądu danych osobowych, o których mowa 
w ust. 1, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego 
przechowywania.

5. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu 
określonego w pkt. 1.i pkt 3.

6. Do oświadczenia o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dołącza się 
klauzulę informacyjną zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszych zasad. W przypadku ponownego korzystania 
z ZFŚS przez tą samą osobę nie ma obowiązku ponownego przekazywania treści klauzuli, chyba że zmieniona 
została jej treść.
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Załącznik Nr 1 do Zasad przetwarzania danych osobowych

w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

.............................................

Miejscowość, data

UPOWAŻNIENIE

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE oraz art. 8. 1b ustawy z dnia

4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych upoważniam:

Panią/Pana:

(imię i nazwisko)

Upoważnienie obejmuje przetwarzanie danych osobowych w tym dane szczególnej kategorii, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO do których dostęp wynika z zakresu Prac w Komisji Socjalnej funkcjonującej
w Urzędzie Gminy w Gaworzycach.

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do zachowania ich w tajemnicy zgodnie z art. 8.1b ustawy z dnia
4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

........................................................ ..............................................................
(podpis upoważnionego) podpis Administratora Danych Osobowych
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Załącznik Nr 2 do Zasad przetwarzania danych osobowych

w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Klauzula informacyjna na potrzeby korzystania ze świadczeń socjalnych

Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy w Gaworzycach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 95,
59-180 Gaworzyce

Inspektor Ochrony
Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz
kontaktować się pod adresem:

iodo@gaworzyce.com.pl

Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja

Realizacja świadczeń z
ZFŚS

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
• art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązków
i szczególnych praw przez administratora lub
osobę której dane dotyczą

do czasu
zrealizowania
świadczenia

Archiwizacja danych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

5 lat od zakończenia
roku

Dochodzenie roszczeń i
obrony przed
roszczeniami

art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3 lata

Odbiorcy danych • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

Przysługujące Pani/Panu
prawa

• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Obowiązek podania
danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne aby móc korzystać z
świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
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