
Zarządzenie Nr 0050.80.2019 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.60.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 kwietnia 2012 r. 

w sprawie nadania Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, 

zmienionego Zarządzeniem nr 0050.128.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 października  

2012 r. oraz Zarządzeniem nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 stycznia 2017 r.  

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 

506) w związku z art. 8 ust. 1a- 1c i ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 ze zm.) 

 

zarządzam co następuje 

 

§ 1. W rozdziale VII Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Urzędu 

Miasta Kościerzyna, nadanego Zarządzeniem nr 0050.60.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 kwietnia 

2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, 

zmienionego Zarządzeniem nr 0050.128.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 października  

2012 r. oraz Zarządzeniem nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 stycznia 2017 r., po punkcie 

7 dodaje się punkty 8 i 9, które otrzymują brzmienie: 

„8. W celu uzyskania świadczenia socjalnego pochodzącego z Funduszu pracodawcy pracownicy zobowiązani są 

do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym  

z przyznawaniem świadczenia socjalnego wraz z klauzulą informacyjną w zakresie przyznawania świadczeń 

socjalnych, stanowiących zał. nr 5 do Regulaminu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 

uzyskania świadczenia z Funduszu. 

9. Członkowie Komisji Socjalnej przed przystąpieniem do prac w Komisji składają pisemne oświadczenie zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do Regulaminu.” 

§ 2. Przyjmuje się treść załącznika nr 5 do Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń 

Socjalnych Urzędu Miasta Kościerzyna zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Przyjmuje się treść załącznika nr 6 do Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń 

Socjalnych Urzędu Miasta Kościerzyna zgodnie  z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Socjalnej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Michał Majewski 

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Nr 0050.80.2019 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

załącznik nr 5 

do Regulaminu Gospodarowania 

Zakładowym Funduszem Świadczeń 

Socjalnych Urzędu Miasta Kościerzyna 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w celach związanych z przyznawaniem świadczenia socjalnego. 

 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/ z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

Dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane Rozporządzenie) (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) w celu uzyskania świadczenia socjalnego z ZFŚS. Konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości uzyskania świadczenia z ZFŚS. 

 

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

(miejscowość i data)         (podpis wnioskodawcy) 

 

Klauzula informacyjna    

(w zakresie przyznawania  świadczeń socjalnych) 

 

W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia socjalnego, na podstawie art. 13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia Dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane Rozporządzenie) (Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).  
1. Administrator danych 

 Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna. 

 Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 - listownie na adres: ul.3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna. 

 - przez e-mail:  urzad@koscierzyna.gda.pl 

 - telefonicznie: 58 680 23 00 

2. Inspektor ochrony danych 
 Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych  

z przetwarzaniem danych.  

 Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 

 - listownie na adres: ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna. 

     - przez e-mail:  iod@koscierzyna.gda.pl 

3. Cele przetwarzania danych osobowych  
Podane dane osobowe (dotyczące Pani/Pana, członków Pani/Pana rodziny oraz innych osób pozostających  

z Panią/Panem we wspólnym gospodarstwie domowym) przetwarzane będą w celach związanych  

z przyznawaniem świadczenia socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1316 z późn. zm.), a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i c 



Rozporządzenia, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Podane dane osobowe 

przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do określenia sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej oraz 

ustalenia praw osoby uprawnionej do danego świadczenia .  

4. Okres przechowywania danych osobowych 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji 

świadczenia, tj.:  

-w celach związanych z przyznawaniem świadczenia – do momentu upływu przedawnienia roszczeń;  

-w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.  

5. Odbiorcy danych osobowych 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych przez przepisy prawa.  

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane 

decyzje w sposób zautomatyzowany.  

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Nie będziemy przekazywać danych do Państw Trzecich. 

7.  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Przysługują  następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

-prawo dostępu do danych osobowych, 
-prawo żądania sprostowania danych osobowych, 
-prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

 

Aby skorzystać z powyższych praw, można kontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych 

(dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)         (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do 

Zarządzenia Nr 0050.80.2019 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

Załącznik nr 6 

do Regulaminu Gospodarowania 

Zakładowym Funduszem Świadczeń 

Socjalnych Urzędu Miasta Kościerzyna 

 

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

                   imię i nazwisko 

 

 

 

 

Oświadczenie członków Komisji Socjalnej 

 

 

Wszelkie dane osobowe przetwarzane na posiedzeniach Komisji Socjalnej są danymi poufnymi i udostępnianie 

ich osobom nieupoważnionym jest zakazane. Mowa tu w szczególności o sytuacji rodzinnej, materialnej, 

zdrowotnej i życiowej, a także kwestiach wynagrodzenia i innych dotyczących pracowników zwracających się  

o pomoc ze środków ZFŚS. Udostępnianie danych osobowych osobom nieupoważnionym lub przetwarzanie ich 

w niewłaściwy sposób podlega karze zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych i jest 

równoznaczne z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.  

 

Jako członek Komisji Socjalnej potwierdzam zapoznanie się z powyższymi zapisami. 

 

 

 

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

data i podpis członka Komisji Socjalnej 

 

 

 

 

 

 

 


