
Załącznik Nr 6 do Regulaminu ZFŚS  

      Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich   

 

Lipce Reymontowskie, dnia:…………………….. r. 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 29 rozporządzenia 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) (Dz.Urz. UE L 119, 

s. 1) – dalej RODO − nadaję upoważnienie Pani/Panu:………………… 

…………………………………………………………do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków 

związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych, tj. uzyskuje Pani/Pan upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej do 

korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich 

wysokości, w tym do danych szczególnej kategorii np. dotyczących zdrowia. 

Upoważnienie obejmuje wykonywanie następujących operacji na danych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 

porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

Nadaję Pani/Panu identyfikator do przetwarzania ww. danych osobowych w systemie informatycznym:  

Nazwa systemu Identyfikator 

  

Zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z 

przepisami RODO, ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy, a także z 

obowiązującymi u Administratora procedurami w zakresie ochrony danych osobowych oraz do zachowania w 

tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do tworzenia/posiadania dla potrzeb wykonywanej pracy zestawień, 

ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem pełnej ich ochrony przy zastosowaniu środków 

technicznych i organizacyjnych określonych we wskazanych powyżej dokumentach. 

Okres ważności ……………………..                                                                                 …………………………………………………………………………………. 

podpis osoby uprawnionej do nadania upoważnienia 

 W związku z udzielonym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, zobowiązuję się do 

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o danych osobowych uzyskanych w trakcie dokonywania operacji 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz informacji o ich zabezpieczeniu. 

Powyższej tajemnicy zobowiązuję się dochować również po zakończeniu zatrudnienia. 

……………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej 


