
 

DYREKTOR 
ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA BRANDTA W RADOMIU 

 
WNIOSEK 

o przyznanie świadczenia z ZFŚS 
 
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy …………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z ……… osób. 

 

Proszę o przyznanie* ………………………………………………………………. 
 * (rodzaj świadczenia: zapomoga rzeczowa, zapomoga pieniężna, 

zapomoga losowa, dopłata do wypoczynku, dopłata do wypoczynku dzieci, 

dopłata do zakupów świątecznych, dopłata do wycieczki, dopłata do biletów 

itp.) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU 

Oświadczam, że miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny wyliczony 

na podstawie dochodów za ostatnie 3 miesiące wynosi …………………………… 

Prawidłowość w/w danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy 

odpowiedzialności cywilnej (art. 404-414 Kodeksu Cywilnego). Jednocześnie 

stwierdzam, że znana jest mi treść Regulaminu ZFŚS obowiązującego w Zespole 

Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. 

             

    

 

…………………………….. 
                     (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 



 

Oświadczenie 
osoby uprawnionej do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu 
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 (RODO) o przetwarzaniu danych osobowych moich 
i członków mojej rodziny w celu korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół 
Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu. 
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu postępowania o przyznanie świadczeń z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest 
Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 
celów, w jakich zostały zebrane. Podstawą przetwarzania danych wnioskodawcy jest Regulamin Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, który został ustalony na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych.  

 
………………………………….  

                                                                                                                         (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie 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 – ogólne rozporządzenie  o ochronie danych (Dz. U. 
UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu informuje, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu. 
2) Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych – P. Tomasz Paprocki, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: plastyk@plastyk.radom.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania świadczeń z Funduszu Socjalnego w Zespole Szkół 
Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu.               
4) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE 
L119 z 4.05.2016 r.);  
5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;  
7) Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów 
do jakich zostały zebrane;  
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie jednak nie później niż do wypłaty świadczenia. Cofnięcie zgody następuje na piśmie;  
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
 
Propozycja Komisji  Socjalnej  
 
Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu ……………………………….. po zapoznaniu  
z wnioskiem proponuje przyznać pomoc w wysokości ………………………………….  zł., 
nie przyznać pomocy z powodu ………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................... 

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

            
               Podpis przewodniczącego Komisji Socjalnej 

 
Decyzja Dyrektora 
 
Po zapoznaniu się z dokumentacją i propozycją Komisji Socjalnej przyznaję/nie przyznaję 
pomoc w wysokości zaproponowanej przez Komisję Socjalną. Postanawiam …………………… 
…………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Radom, dn. ……………………………  ……………………………………….. 
        Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 




