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Zgodnie z Ustawą z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:  

 

I. Administrator danych 

osobowych 
ELKOM sp. z o.o. z siedzibą w Opolu  przy ul. Norweskiej 11, kod pocztowy :45-920. 

II. Dane kontaktowe 

Specjalisty Ochrony 

Danych 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się wyznaczonym Specjalistą Ochrony Danych pod 

adresem email: specjalista@elkom.com.pl;  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy 

przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane: 
1. W celu realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i prowadzenia dokumentacji z tym związanej 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych   i prowadzenia 
dokumentacji z tym związanej, będącym realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 
6 ust. 1 lit c RODO) 

2. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia 
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  

3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie 
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

IV. Okres przechowywania 

danych 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec 
powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi 
przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest 
dysponowanie danymi.  

V. Odbiorcy danych 
Twoje dane osobowe zostaną przekazane:   

1. Komisji Socjalnej 

2. Podmiotom z Grupy PGE wspierającym realizację świadczeń ZFŚS  

3. Instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, PIP lub innym  

VI. Prawa osób, których dane 

dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych 

3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  

4. przenoszenia danych   

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego  

VII. Przetwarzanie danych 

poza EOG 

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). 
Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług 
teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań 
informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza 
obszar EOG. 
Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Twoje dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji 
Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.  
Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła 
zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia 
odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Twoich danych osobowych. Umowy, o 
których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 
lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Specjalisty Ochrony 
Danych. 
Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale 
V RODO. 

W związku z powyższym Możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię 

tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. 

VIII. Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane 
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Oświadczam, że: 

□   Podane przeze nie dane są zgodne ze stanem faktycznym i świadom(a) jestem tego, że wszelkie  wynikające z zatajenia bądź podania danych 
nieprawdziwych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ELKOM sp. z o.o. 
oraz przepisami prawa, mogą skutkować odpowiedzialnością na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych, w tym odpowiedzialnością cywilną 

 

□  Zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych  

 
□  Przekazałem(am) powyższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osobom, których dane udostępniłem(am) w ramach składania 

wniosku o wykorzystanie  świadczeń z ZFŚS   
 
 
 

 

 

Data _________________    Podpis: ________________________ 

 


