
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwane dalej RODO) 

informuję, iż: 

 

Administratorem danych osobowych jest: Agencja Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o. 

57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 24E. 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych: 

• e-mailem biuro@dbi-consulting.pl lub  

• listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych 

Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie www.k2gps.pl w zakładce RODO. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane do celów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Podstawą przetwarzania  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), wynikająca w szczególności z 

ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Odbiorcami danych osobowych to podmioty, którym dane zostały powierzone, organy publiczne 

z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe, podmioty upoważnione na 

podstawie uzyskanej zgody. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres  niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań  

Agencji Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o., obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw 

szczególnych, w tym ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

W ramach powyżej określonego celu posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podanie danych osobowych  dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić skorzystania 

ze świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub może skutkować 

ograniczeniem ich wysokości.  

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w 

tym również w formie profilowania. 


