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1. Administrator danych osobowych  

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Arctic Paper Kostrzyn S.A. z siedzibą 

w Kostrzynie nad Odrą, numer KRS: 0000082646, NIP: 5980003701, REGON: 

003157274. 

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

przysługujących Ci praw związanych z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Z 

inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:  

a) listownie na adres : Inspektor ochrony danych osobowych, Arctic Paper  Kostrzyn SA, ul. 

Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn; 

b) przez e-mail: DPO@arcticpaper.com; 

c) telefonicznie: +48 957210 664 

 

3. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej raz jak długo przetwarzamy Twoje 

dane osobowe pozyskane w związku z ZFŚS: 

 

 Przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby korzystania i funkcjonowania 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). 

 

 W przypadku korzystania z ZFŚS dane będą przechowywane przez 6 lat od 

zakończenia korzystania z ZFŚS (przez okres niezbędny do przyznania ulgowej 

usługi i świadczenia, dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także 

przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń). 

 

 Podstawą prawną jest ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

( tj. Dz.U. 2018 poz. 1316 ze zm. ) w związku z art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 6 ust. 

1 lit. b RODO. 

 

4. Komu przekazujemy lub udostępniamy Twoje dane osobowe: 

 

 Dostęp do danych podawanych w związku funkcjonowaniem ZFŚS posiada 

wyłącznie wąskie grono wyselekcjonowanych pracowników, dla których 

obsługa ZFŚS jest obowiązkiem służbowym.  

 

 Wszyscy ci pracownicy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy oraz 

uświadomieni o odpowiedzialności wiążącej się z dostępem do tych informacji. 

 

 Nie udostępniamy tych informacji innym podmiotom zewnętrznym – jednak 

jako firma korzystamy z usług zewnętrznych, które mogą wiązać się np. z 

zapewnieniem infrastruktury informatycznej – w każdym takim przypadku 
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dbamy jednak o to, by firmy wykonujące te usługi spełniały określone kryteria 

bezpieczeństwa – poprzez zawarcie umów powierzenia przetwarzania, 

spełniających wymagania art. 28 RODO. 

 

 Korzystanie z usług zewnętrznych, które mogą wiązać się z pewną formą 

przetwarzania danych z ZFŚS przez firmy zewnętrzne dostarczające te usługi 

może też dotyczyć zewnętrznych kancelarii prawnych oraz firm zajmujących się 

doradztwem podatkowym, usługami związanymi z rachunkowością lub 

niszczeniem dokumentów – w każdym z tego rodzaju przypadków ograniczamy 

zakres udostępnianych danych do niezbędnego minimum, i zobowiązujemy 

zewnętrzne firmy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających z 

umów powierzenia przetwarzania zgodnych z art. 28 RODO. 

 

5. Prawo do złożenia skargi: 

 

 Nie wykonujemy z Twoimi danymi osobowymi nic, co mogłoby cię zaskoczyć, 

jeżeli jednak w jakimkolwiek zakresie uważasz, że Twoja prywatność jest 

naruszana możesz w tej sprawie skontaktować się ze swoim z kierownictwem 

przedsiębiorstwa poprzez bezpośredniego przełożonego, a jeżeli uznasz za 

stosowane – możesz także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

 

6. Prawo do sprostowania danych osobowych: 

 

Jeżeli dane, jakie które przetwarzamy na Twój temat wymagają sprostowania, 

poinformuj o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a umożliwimy Ci ich 

sprostowanie. 

 

7. Prawo do uzyskania kopii danych, przeniesienia danych i ograniczenia 

przetwarzania: 

 

 Możesz zwracać się do nas z wnioskami o wydanie kopii przetwarzanych przez 

nas kopii danych osobowych, o przeniesienie danych, o ograniczenie 

przetwarzania oraz o usunięcie danych osobowych – nie w każdej sytuacji 

będziemy zobowiązani do realizacji tego rodzaju wniosków, ale każdy 

przypadek rozpatrzymy oddzielnie, a odmowę uzasadnimy. 

 

8. Prawo do złożenia sprzeciwu: 

 

 Możesz złożyć sprzeciw co do wykorzystania konkretnych danych osobowych 

w konkretnym celu – przy czym tu również od konkretnej sytuacji będzie 

zależało, czy będziemy mogli postąpić zgodnie z Twoim żądaniem. 
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9. Obowiązek, a dobrowolność podania danych osobowych: 

 

 W związku z działaniem ZFŚS spoczywa na nas prawny obowiązek pozyskania, 

weryfikacji i przechowywania określonych danych osobowych – o ile sama decyzja o 

skorzystaniu z ZFSS należy do Ciebie, to gdy pozyskamy dane wykonujemy z nimi 

wyłącznie to, do czego zobowiązują nas powszechnie obowiązujące przepisy. 

 

 


