ZARZĄDZENIE NR 11 /2019
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 17

im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie
z dnia 06.05.2019 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków
w Częstochowie
Na podstawie
Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. O zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1316 ze zm.)
zarządza się, co następuje;
§ 1.
Wprowadza się zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków
w Częstochowie.
Wobec powyższego:
1. W § 2 ust.5 - uchylony
2. W § 3 dodaje się:
ust.7 „Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do
korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty
z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca
może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich
potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie
oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej
i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu”.
ust.8 „Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa
w art. 9 ust. 1 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 rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3)), mogą być dopuszczone
wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych
wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są
obowiązane do zachowania ich w tajemnicy”.
ust.9 „Pracodawca przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 7, 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”.
ust.10 Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, o których mowa w ust.
7, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich
dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze
przechowywanie jest zbędne do realizacji celu określonego w ust. 7 i ust. 9.
3. W § 9 ust 3 otrzymuje brzmienie: „Osoby ubiegające się o przyznanie zapomogi
losowej oprócz podania i oświadczenia o dochodach składają do wglądu
dokumentację potwierdzającą zdarzenie”.

4. W § 14 ust.6 – uchylony.
§ 2.
Aktualizacji poddaje się załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Miejskim Przedszkolu nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków
w Częstochowie, które otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 3.
Pozostałe postanowienia Regulaminu ZFŚS nie ulegają zmianie.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17
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