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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wnioskujących o przyznanie zasiłku na 
pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Koninie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 62-510 Konin 

 
 

ADMINISTRATOR: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Koninie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 62-510 Konin (dalej jako: 
WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych 
Jacek Andrzejewski, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk.konin.pl.  

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:  

1) rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym), 

• art. 9 ust. 2 lit b RODO* (wypełnienie i wykonanie szczególnych praw przez administratora  
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej) w przypadku podania 

przez osobę szczególnych kategorii danych (danych wrażliwych) określonych w art. 9 ust. 1 RODO* 

(w tym m.in. danych o stanie zdrowia), 
2) realizacji świadczenia po pozytywnie rozpatrzonym wniosku na podstawie:  

• art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela, ustawą  

o podatku dochodowym od osób fizycznych a także innymi aktami prawnymi dotyczącymi 
przyznawania przedmiotowych świadczeń,    

• art. 9 ust. 2 lit b RODO* (wypełnienie i wykonanie szczególnych praw przez administratora  

w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej) w przypadku 
przetwarzania szczególnych kategorii danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO*, 

3) wykonania obowiązku prawnego w związku z prowadzoną działalnością statutową na podstawie: 

• art 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze) w zw. z ustawą o samorządzie województwa, ustawą o finansach 

publicznych, ustawą o prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz pozostałymi przepisami 

obligującymi administratora danych do prowadzenia sprawozdawczości względem organów 

publicznych, 

4) obrona przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń na podstawie: 

• art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami o samorządzie województwa, 

kodeksem postepowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami 
obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek oraz finanse.  

ODBIORCY DANYCH: 

Dane osobowe mogą ̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność WSCKZiU w zakresie 
dysponowania mieniem i finansami. Ponadto WSCKZiU będzie przekazywać dane osobowe dostawcom 
usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego 
zarzadzanie oraz dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej. Bankom oraz pozostałym 
instytucjom finansowym w zakresie realizowania płatności.  

CZAS PRZETWARZANIA: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:  
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• w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia- do momentu zakończenia rozpatrywania 
wniosku, 

• w celu realizacji świadczenia- do czasu zakończenia wypłaty świadczenia, 
• w celu wykonania obowiązku prawnego w związku z prowadzoną działalnością statutową- 5 lat 

liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym wypłacono świadczenie a w przypadku 
negatywnie rozpatrzonego wniosku o przyznanie świadczenia- 5 lat liczonych od końca roku 
kalendarzowego  
w którym komisja rozpatrzyła wniosek, 

• w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia wypłaty 
świadczenia  
a w przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku- 6 lat od zakończenia rozpatrywania wniosku.  

TWOJE PRAWA: 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych 

przetwarzanych w celu realizacji interesu publicznego- art. 6 ust. 1 lit. e), 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów.  
W przypadku ich niepodania nie będzie możliwości w pierwszej kolejności rozpatrzenia wniosku  
o przyznanie świadczenia w postaci zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną a następnie jego realizacji.   

 

* Mowa o: Rozporządzeniu 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  

 


