
………………………………. 

(imię i nazwisko) 

………………………………. 

………………………………. 

( adres ) 

………………………………. 

(nauczyciel, prac. administracji, emeryt, rencista)* 

* - niepotrzebne skreślić     

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

       w Częstochowie 

 

    WNIOSEK 

o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Proszę o przyznanie świadczenia w postaci: (*) 

 1. Dofinansowania wypoczynku krajowego lub zagranicznego dla dzieci i młodzieży. 

 2. Dofinansowanie krajowych lub zagranicznych wczasów rodzinnych. 

 3. Zapomogi losowej, pomocy socjalnej, w tym rzeczowej. 

 4. Zapomogi zdrowotnej. 

 5. Dofinansowania do imprezy kulturalno - oświatowej. 

w kwocie ………………………………………………………zł. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

    ( uzasadnienie ) 

( * właściwe podkreślić ) 

       Częstochowa, dnia……………………….. 

…………………………… 

( podpis wnioskodawcy ) 

 

1. Oświadczenie o wysokości zarobków: ( wypełnia wnioskodawca ) 

Liczba członków rodziny……………. 

Średnia dochodu brutto na jednego członka rodziny……………..zł. 

Świadczenia udzielane w ostatnich 2 latach 

 1). ……………………………………………………………………………………… 

  ( rodzaj świadczenia )   (kwota)  (data) 

 2). ……………………………………………………………………………………… 

 3). ……………………………………………………………………………………… 

 UWAGI: ………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

2. Stanowisko (opinia) Komisji Socjalnej:…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



……………………………………..    Częstochowa, dn…………………. 

(Imię i nazwisko pracownika/emeryta) 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych 

osobowych w celu przyznania i realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. 

 

…………………………………………… 
(Czytelny podpis pracownika/emeryta) 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(„RODO”) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. 

Baczyńskiego                         w Częstochowie, 

                                                                                 (nazwa i adres placówki oświatowej) 

 tel: 34 322 04 55 e-mail: sp02@edukacja.czestochowa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: 

ioded@sod.edu.pl lub nr telefonu 34 362 51 05 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 b  

RODO, ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

a także regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w celu przyznania i 

realizacji świadczeń z Funduszu. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.  

5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z 

Administratorem danych, w szczególności związki zawodowe, Biuro Finansów 

Oświaty, bank, Urząd Skarbowy. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa. 

Odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczeń z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych.  

 

 


