
 
Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Publicznej 

 Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich 

………………………………………….  
         Data wpływu wniosku 
 

WNIOSEK 
o udzielenie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

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

( imię i nazwisko wnioskodawcy – zajmowane stanowisko ) 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………..  
( adres zamieszkania ) 

 

 
Zwracam się z prośbą o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  pomocy 
finansowej w zawiązku ze zwiększonymi wydatkami rodziny w okresie wiosennym / zimowym.  
 
Otrzymane świadczenie chcę przeznaczyć na: ……………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Oświadczam, że łączna kwota dochodu wraz z przysporzeniami została wykazana w złożonym 
oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 
 
        …………………………………………  
              ( czytelny podpis wnioskodawcy ) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej 
RODO) informuję Panią/Pana, że: 
administratorem danych Pani/Pana jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich,                       
ul. Szkolna 5 tel. 774643137, e-mail: zs_zimnice@wodip.opole.pl 

 dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO 

 podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, 

 Pani/Pana  i członków rodziny dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń z ZFSŚ w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich, 

 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie 

prawne, itp.), 

 dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji określonych 

celów do jakich zostały zebrane, 

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało 

RODO, 

 prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować 

się za pośrednictwem adresu email:korzuch@infoic.pl 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych               

z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez            

e-mail: korzuch@infoic.pl 

 
 
 
 
 

...........................................................................................  
       ( miejscowość , data, czytelny podpis wnioskodawcy ) 
 
 



 
Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Publicznej 

 Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich 
 
 

 
Decyzja Pracodawcy o przyznaniu pomocy finansowej 

 

Przyznano świadczenie finansowe w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny w okresie wiosennym / 

zimowym w kwocie …………………….. zł ( słownie ……………………………………………………………… 

……………………………………………. zł brutto). 

Dopłaty w ramach dofinansowania przysługują w kwotach określonych w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 

do regulaminu ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich. 

 

Decyzja Pracodawcy o odmowie przyznania pomocy finansowej 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Uzgodniono:   ………………………………………………………  
   ( podpis Przewodniczącego Komisji Socjalnej ) 
 
 
 

  ……………………………………………………….  
  ( podpis Przedstawiciela związków zawodowych )  

 
 
        …….………………………………………  
         ( podpis pracodawcy ) 

 

 


