
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Sąd Okręgowy w Radomiu danych osobowych w zakresie 
obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
I. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w Zakładowym Funduszu świadczeń 
Socjalnych (ZFŚS) są – w zakresie realizowanych zadań - Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, tel. 48 677 68 01, fax. 48 36 80 303, email: 
so.radom@radom.so.gov.pl lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 
Radom, tel. 48 677 65 67, email: dyrektor@radom.so.gov.pl  
 
II. Administratorzy Danych Osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu, z którym można 
skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych za pośrednictwem adresu email: 
iod@radom.so.gov.pl 
 
III. Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS są przetwarzane w ramach wykonania przez 
Sąd Okręgowy w Radomiu obowiązków pracodawcy w celu realizacji zadań w interesie publicznym  
w postaci obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Sądu Okręgowego  
w Radomiu, Sądu Rejonowego w Lipsku, Sądu Rejonowego w Przysusze, Sądu Rejonowego w Szydłowcu i 
Sądu Rejonowego w Zwoleniu, zgodnie z przyjętym w regulaminem ZFŚS oraz porozumieniem o wspólnym 
prowadzeniu ZFŚS dla wymienionych sądów,  a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 
e RODO w związku z ustawą z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 
z 2018r. poz. 1316). 
 
IV. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa i 
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – członkowie Komisji Socjalnej oraz 
upoważnieni pracownicy Administratorów. 
 
V. Sąd Okręgowy w Radomiu przetwarza dane osobowe dla potrzeb obsługi 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. Sąd Okręgowy w Radomiu dokonuje 
przeglądu danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb obsługi ZFŚS 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 określonego celu. 
 
VI. Posiadacie Państwo prawo do informacji o sposobach i zasadach przetwarzania danych przed 
rozpoczęciem przetwarzania, żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, a także prawo do przenoszenia danych. 
 
VII. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że dane przetwarzane są w sposób naruszający prawo. 

Szczegółowy tryb wnoszenia skargi reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. Więcej informacje uzyskacie Państwo na stronie http://www.uodo.gov.pl 

VIII. Podanie danych osobowych jest, w przypadku obsługi ZFŚS, wymogiem ustawowym, gdyż 
przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku w ramach zadania 
realizowanego w interesie publicznym ciążącego na Sądzie Okręgowym w Radomiu jako dysponencie i 
administratorze ZFŚS i koniecznym do przyznania określonego w regulaminie świadczenia. 
 
IX. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane 
profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich. 
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