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Warszawa, dnia 17.05.2021 r.

Pani
Malgorzata Wczesniak
Petnomocnik Zarz^du
ds. wspolpracy
z organizacjami zwi^zkowymi
dziataj^cymi w TVP S.A.
i Rad^ Pracownikow TVP S.A.

w odpowiedzi na pismo L.dz.THK-0750-27/2021/2941 z dnia 10.05.202Ir.,
informujemy, ze nie podzielamy stanowiska pracodawcy w przedmiotowej sprawie.
W dalszym ci^gu uwazamy, ze „Oswiadczenie - zgoda na przetwarzanie danych
osobowych" jako zal^cznik nr 9 powinno bye dodane do Regulaminu ZFSS, gdyz wedtug
motywu preambuly 40 RODO ,^by przetwarzanie danych bylo zgodne z prawem, powinno
si^ odbywac na podstawie zgody osoby, ktorej dane dotyczq,
St^d wynika wniosek, ze
administrator moze przetwarzac dane osobowe pracownika, kiedy otrzyma od niego na to
zgod^. Dlatego proponujemy dodanie zat^cznika nr 9, gdzie dane s^ przetwarzane na
podstawie zgody pracownika, o czym mowi art.6 ust.l lit. a) RODO.
Ustawa 0 ZFSS nie wymienia danych, ktorych moze z^dac pracodawca, pozostawia to
do uregulowania w regulaminie, natomiast kladzie nacisk na pisemne upowaznienia dla osob,
ktore przetwarzaJ4 dane osobowe, o czym swiadczy art.8 ust.l a Ustawy o ZFSS ktory
stanowi: „Udost^pnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania
z Funduszu, w celu przyznania ulgowej uslugi i swiadczenia oraz doplaty z Funduszu
i ustalenia ich wysokosci, nast^puje w formie oswiadczenia. Pracodawca mote zqdac
udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbqdnym do ich potwierdzenia.
Potwierdzenie moze odbywac si§ w szczegolnosci na podstawie oswiadczeh i zaswiadczeh
o sytuacji zyciowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej
do korzystania z Funduszu^ Tak wi^c art. 8 ust. la ustawy okresla, ze pracownik przekazuje
te dane pracodawcy w formie oswiadczenia. Natomiast potwierdzenie danych w nim
zawartych moze odbywac si^ m.in. na podstawie oswiadczeh i zaswiadczeh o sytuacji
zyciowej.
W zwi^zku z powyzszym nie widzimy przeszkod, zeby dodac do Regulaminu ZFSS
proponowany przez nas zal^cznik nr 9.
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