
Zarządzenie nr 81/2019

Starosty Jarocińskiego 

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie

Na podstawie § 48 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 85/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 maja 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1352, ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącym załącznik do 
Zarządzenia nr 2/10 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2010 r., zmienionego 
Zarządzeniem nr 6/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. , wprowadza się 
następujące zmiany:

§14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Środki Funduszu są przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na 
rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w szczególności:

1) pomoc materialną - rzeczową lub finansową, udzielaną osobom znajdującym się w 
szczególnie trudnej sytuacj i życiowej (tj. zapomogi pieniężne lub zapomogi rzeczowe, 
realizowane w formie zakupu odzieży, obuwia, produktów żywnościowych, opału lub 
innych dóbr materialnych, względnie zakup bonów towarowych),

2) dofinansowanie zwiększonych wydatków sezonowych lub zakup bonów czy paczek 
towarowych,

3) wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie (świadczenie urlopowe),
4) działalność kulturalno - oświatową organizowaną w postaci imprez artystycznych 

i kulturalnych (z wyłączeniem zabaw sylwestrowych i karnawałowych) lub zakup 
biletów na te imprezy,

5) działalność sportowo - rekreacyjną organizowaną w postaci różnych 
ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej- spartakiad, festynów, kuligów, majówek, 
pikników itp. lub zakup biletów wstępu na imprezy rekreacyjne i sportowe np. na 
pływalnię, aerobik, mecze sportowe,

6) wycieczki krajoznawczo - turystyczne oraz wypoczynek organizowany w formie 
rajdów, zlotów, spływów, biwaków, obozów turystycznych itp.;



7) świadczenia pieniężne przyznawane raz w roku w związku ze wzmożonymi 
wydatkami zimowymi dla dzieci do lat 13,

8) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe.”

Rozdział VI otrzymuje brzmienie:

„VI Dane osobowe

§36. 1. Każda osoba przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych zapoznaje sięZ
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w ZFSS. Obowiązek informacyjny wobec 
osób, które dane dotyczą, wynika z 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 (RODO).

2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami obowiązek informacyjny 
nie ma zastosowania.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ZFŚS stanowi załącznik nr 2a do 
Regulaminu.

§ 37. 1. Do dostępu i przetwarzania danych osobowych ZFŚS uprawniona jest wyłącznie osoba, 
której Starosta udzielił pisemnego upoważnienia do przetwarzania tych danych.

2. O soby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych ZFŚS są obowiązane do 
zachowania ich w tajemnicy. Osoby takie przed rozpoczęciem przetwarzania składają 
oświadczenie o zachowaniu ich w tajemnicy.

3. S posób wydania upoważnień i składania oświadczeń określa wewnętrznymi przepisami 
z zakresu ochrony danych osobowych Starosta.”

Dodaj e się Rozdział VII w brzmieniu:

„ VII Postanowienia końcowe

§ 38. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od jego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

§ 40. Traci moc Zarządzenie nr 7/2003 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 maja 2003 r. 
z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych.”

Dodaje się Załącznik nr 2a do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w brzmieniu:



Załącznik nr 2a 
do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa

Administrator danych ! Starosta Jarociński, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, AL Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin 
(dalej Starostwo), tel. 62 747-15-96, sekretariat@powiat-jarocinski.pl

Inspektor Ochrony
Danych

Kontakt wyłącznie w sprawach dotyczące przetwarzania danych osobowych, korespondencję 
kierować na adres: iod@powiat-jarocinski.pl.

Cele przetwarzania 
danych osobowych

Przyznanie pracownikom i osobom uprawnionym do świadczeń socjalnych przewidzianych 
Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa.

Podstaw prawna
Obowiązek administratora wynikający z przepisu prawa (art. 6 ust. i lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b 
RODO).
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Odbiorcy danych 
osobowych

Dostęp do danych osobowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa posiadają 
tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy, Komisja Socjalna i tylko w zakresie niezbędnym do 
realizacji obowiązków służbowych.
Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty i tylko na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.

Okres 
przechowywania 
danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą do chwili realizacji celu przyznania i rozliczenia świadczenia, 
a następnie zostaną zarchiwizowane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których 
dane dotyczą

Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, 
ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
a zakres żądań jest ograniczony i wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na 
administratora.

Przetwarzanie 
zautomatyzowane

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Prawo do wniesienia 
skargi

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych 
osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do skorzystania ze świadczeń 
socjalnych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

• Obowiązek informacyjny wobec osób, które dane dotyczą, wynika z art. 13 Rozporządzenie 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 (RODO)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od jego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Jarocinie.

Uzgodniono z przedstawicielem pracowników

Wiesławem Ratajczakiem Z?

W zakresie rozdziału VI uzgodniono z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Romanem Królem

ArtiĄjAnik
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