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Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: 

RODO) informuje, że: 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do danych osobowych osób ubiegających 

się o świadczenia socjalne jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Kontakt 

z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jacek Gołdych (IOD). W sprawach 

dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub realizacji swoich  praw, możecie się Państwo 

kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@krwiodawstwo.kalisz.pl 

lub pod nr tel. +48 518 053 702 

3. Dane osobowe wskazywane we wnioskach o przyznanie świadczenia oraz innych formularzach,  

a także w dokumentach składanych dobrowolnie przez wnioskodawców przetwarzane są w celu 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia, w celach związanych z działalnością Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym gospodarowania środkami, dokonywania podziału środków  

i przyznawania świadczeń uprawnionym, rozliczenia przyznanych świadczeń przysługujących 

wnioskodawcy, a także np. zawarcia umowy np. w zw. z przyznaniem pożyczki, co stanowi podstawę 

przetwarzania wynikającą odpowiednio z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z art. 8 ustawy  

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz w związku z obowiązującym w tym zakresie 

regulaminem zakładowego funduszy świadczeń socjalnych w RCKiK w Kaliszu. 

4. Dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych w tym zakresie pracowników Administratora 

wchodzących w skład Komisji socjalnej ustanowionej dla potrzeb działania ZFŚS. 

5. Odbiorcami danych osobowych są usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym przekazano 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora, na 

podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, 

informatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji. 

6. Osobom, których dane są przetwarzane w ramach ZFŚS przysługuje prawo żądania dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. W pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych 

przepisami RODO prawa nie będą realizowane. 

7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych w pkt. 3 jest dobrowolne jednak niezbędne do 

zrealizowania tych celów i wynika z przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu 

Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.) oraz Regulaminu ZFŚS. Niepodanie 

określonych danych lub odmowa ich podania w celu zweryfikowania prawdziwości podanych danych 

będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania ze świadczeń w ramach ZFŚS. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym 

również w formie profilowania. 
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