
……………………………………………...   Wągrowiec………………………… 

(imię i nazwisko) 

……………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

…………………………………………………………. 

( nr telefonu) 

 

Oświadczam, że:  

1) Została mi przedstawiona informacja wynikająca 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o przetwarzaniu danych osobowych moich i 

członków mojej rodziny w celu korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu postępowania o przyznanie świadczeń ZFŚS zgodnie z przepisami. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1                    w Wągrowcu, który został ustalony na 

podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i uzgodniony z funkcjonującymi w 

Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu związkami zawodowymi. 

3) Moim głównym miejscem pracy jest ……………………………………………….. 

 

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS                                                                                                         

termin złożenia upływa 31.05 br 

Lp. Nazwisko i imię 

Status członka 

rodziny                
(mąż, żona, 

córka, syn) 

Data 

urodzenia 

dzieci 

Dochód za rok kalendarzowy 

zgodny z PIT                              
(Przychód-koszty uzyskania 

przychodów) 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

 

RAZEM DOCHÓD ROCZNY  

 

 

 

Dochód miesięczny na jednego członka rodziny wynosi: ………………………… 

Obliczony wg wzoru:  dochód roczny : liczbę członków rodziny : 12 m-cy 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za składanie nieprawdziwych zeznań oświadczam, że dane zawarte 

w oświadczeniu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

        ……………………………….. 

(czytelny podpis) 

 



 

 Oświadczenie składa się do celów związanych z ZFŚS i należy dostarczyć je do księgowości ZS nr 1 w Wągrowcu 

 Za członków rodzin uważa się, współmałżonków, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do ukończenia 

18 lat, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych – do ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

 Rok kalendarzowy – rok poprzedzający złożenie deklaracji. 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu jest Zespół Szkół nr 1 ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec, 

a przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 1,  

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych email: iodo@iodopila.pl 

1. Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c RODO przetwarzane są zgodnie z prawem w zw. z ustawą a dnia 04 marca 1994 roku, o Zakładowym 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów: 

- Udzielania świadczeń z ZFŚS 

- Ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w celu przyznawania świadczeń 

3. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji określonych celów do jakich zostały zebrane. 

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a. prawo dostępu do danych osobowych;  
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;  
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

  
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

  
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 
 

 

 

 

 

Data i podpis pożyczkobiorcy     Data i podpis pracodawcy 

 


