
ANEKS NR 2/2019

do Regulam rnu Zakladowego Funduszu Swiadczef Socj alnych

w Powiatowym Zespole Szk6l w Bieruniu.

I. W paragrafie 1 uaktualniono podstawy prawne regulaminu:

1. Ustawa dma 4 marca 1994r. o zaldadorym funduszu Swiadczefl socjalnych (Dz. U.
z 2019r. poz. 1352, 1907)

2. Ustawa z dnia23 map 1991r. o zwiqzkach zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz.263
z p oLniej szymi zmi anami)

3. Ustawa z dma 26 styczma 1982r. Kafia Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967,2245
z p 62niej szymi zmianami )

4. Rozporz4dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dma 14 marca 1994r. w sprawie
sposobu ustalania przecigtnej liczby zatrudnionych w celu nahczama odpisu
na ZFSS (Dz.tJ.22009r. Nr 43, poz.349 zpoLniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnta 26 czerwca 7974r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.9l7
z poLniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 17 styczma 2012 rokt podatku dochodowym od os6b frzycznych (Dz.

U.22018r. poz. 1509 zpo2niejszymi zmianami)
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmranie niekt6rych ustaw w zwrqzku z reahzacjq

ustawy budzetowej (Dz.U. 22074r. poz. 1877 zp6Lniejszymi zmianami).

I. Do paragrafu 6 dodaje sig pkt l0

Dane osobowe os6b uprawnionych przetwarzane s4 w celu zbadama sytuacji zyciowej,
materialnej i rodzinnej i rozpatrzenia Swiadczenia z funduszu. Dane osobowe bEdA

przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o ZFSS w zwiqzku z art. 6 ust.1 lit. c RODO. Dane

osobowe przechowywane bEd4 maksymalnie przez okres wynikaj4cy z przepis6w prawa
w szczegolnoSci prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego. Przeglqd
danych osobowych pozyskanych w celu przyznania, ustalenia wysokoSci Swiadczenia
z funduszu bqdzie rcalizowany nie rzadziq niL taz w roku kalendarzowym w celu ustalenia
zbgdnoSci ich dalszego przechowywania. Uprawniony ma prawo Zqdama dostgpu do swoich
danych osobowych,Zqdania ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia ich przetwarzama.
W kazdym momencie mohe cofn46 zgodE na przetwarzanie danych osobowych jak rownie2
wnieSd skargg do organu nadzorczego wla6ciwego dla ochrony danych osobowych. Podanie
ptzez uprawnionego danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji
wymog6w wynikaj4cych z przepis6w prawa. Odmowa udostgpnienia danych bgdzie
r6wnoznaczna z odmow4przyznania Swiadczefi z fundusztt.



III. Zmienia sig brzmienie paragrafu 7 pkt6:

dotychczasowa treS6 pkt 6:
Pomoc finansowa mohe byl przyznana uprawnionym w formie bezzvttotnej zapomogi

losowej w przypadku indywidualnych zdarzei losowych (pohar, pow6d2,l<radzieZ., Smier6

cz-lonkarodziny, pobyt w szpitalu w skutek cigzkiej choroby, wypadku, dlugotrwale leczenie,

rehabilitacj a, trudna sytuacja ?yciowa, itp.) Uprawniony ubiegaj4cy sig o pomoc sklada
wniosek zgodnie ze wzorem (druk ff 6), do kt6rego zaNqcza dokumenty potwierdzaj4ce w/w
zdarzenie.

treS6 pkt 6 po zmianach:
Pomoc finansowa mohe byl przyznarra uprawnionym w formie bezrvtrotnej zapomogi
losowej w przypadku indywidualnych zdarzefi losowych (pohar, pow6d2, ktadzieL, Smier6

czlonka rcdziny, pobyt w szpitalu w skutek cigzkiej choroby lub wypadku, dlugotrwale
leczenie, rehabilitacja, trudna sytuacja Zyciowa, itp.) Uprawniony ubiegaj4cy sig o pomoc

sklada wniosek zgodnie ze wzorem (druk nr 6), do kt6rego zalycza niezbgdne dokumenty
potwier dzaj4ce w/w zdar zenie.
Do przetwarzania danych osobowych os6b uprawnionych, kt6re na skutek indywidualnych
zdaruefi losowych wskazanych powyzej ubiegaj4 sig o zapomogg losow4, bgd4 uprawnione
wylqcznie osoby, kt6rym udzielono pisemnego upowaZnienia do przetwarzania tych danych
osobowych. Osoba upowazniona jest zobowiqzana do zachowania danych osobowych os6b

uprawnionych w zakresie indywidualnych zduzeh losowych w tajemnicy.
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