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Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Lotniczej Akademii Wojskowej 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
 
W związku z treścią art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwanego dalej RODO, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie informuje, 
że: 
1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych jest Lotnicza Akademia 

Wojskowa w Dęblinie, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym 
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl 

3. Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych są przetwarzane w celu realizacji zadań administratora 
związanych z działalnością socjalną, w tym w celu przyznania ulgowej usługi  
i świadczenia oraz dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

4. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy  
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c 
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. 

5. Dane osobowe osób uprawnionych nie będą udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

6. Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się 
o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także przez okres dochodzenia do 
nich praw lub roszczeń, zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Po upływie 
tego okresu dane osobowe osób uprawnionych są niszczone w sposób 
uniemożliwiający ich odtworzenie. 

7. Osobie uprawnionej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 
1)  dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 
2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze 
świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych. 

 


