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Załącznik nr 2 

do Regulaminu ZFŚS 

Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku  

OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH, SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ 

I MATERIALNEJ RODZINY  ZA……… ROK 

 

Na podstawie § 10  Regulaminu ZFŚŚ szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. M. M. Kolbego w 

Chmielniku, oświadczam,  że sytuacja  życiowa,  rodzinna i materialna mojej rodziny w przeliczeniu 

na osobę mieści się w przedziale: 

** (właściwy przedział - zakreślić X) 

I do 2 500 zł  

II 2 501 zł- 3 500 zł  

III Powyżej 3 500 zł  

 

Oświadczam, że posiadam rodzinę tak — nie (uprawnieni — małżonek, dzieci uczące się do lat 25), 

udostępniam dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z ZFSS. 

Lp. Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieństwa 

Data urodzenia 

(dot. dzieci) 

Uwagi: należy wpisać 

odpowiednio np.: 

pracuje, uczy się 

(nazwa szkoły lub 

uczelni), bezrobotny, 

emerytura, renta 

Nr ważnej 

legitymacji w 

przypadku 

studentów 

      

      

      

      

      

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody (dochód brutto) z tytułu:  

 zatrudnienia,  

 działalności gospodarczej,  

 umów zlecenia lub o dzieło,  

 alimentów,  

 stypendiów,  

 emerytur, rent wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego, 
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 zasiłków z ubezpieczenia społecznego, 

  innych świadczeń rodzinnych np. 500+ 

 zasiłku dla bezrobotnych,  

 oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej 

oraz z gospodarstwa rolnego 

 wynajmu mieszkań itp.  

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA - X ZAZNACZYĆ WŁASCIWE 

 Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność 

prawna za wpisanie danych nieprawdziwych (art. 233 i art. 271 §l i 3 Kodeksu karnego).  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie z mojego wynagrodzenia odpłatności oraz 

podatku dochodowego zgodnie z przyznanym świadczeniem. 

 Oświadczam, że Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku jest moim 

ostatnim miejscem zatrudnienia.(dotyczy emerytów i rencistów) 

 Niezłożenie powyższego oświadczenia do dnia 30 marca bieżącego roku skutkuje 

zakwalifikowaniem osoby do grupy o najwyższych dochodach. 

Jednocześnie wnioskuję, o uwzględnienie niniejszego oświadczenia przy przyznawaniu świadczeń 

socjalnych, z których będę korzystać. 

        

…………………….        ……………………. 

(miejscowość, data)        (czytelny podpis ) 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zostałem poinformowany a tym, ze: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku   

2. Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor  Ochrony  Danych Osobowych  

email: merit.inspektor.rodo@gmail.com). 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, art. 9 ust. 2 lit b w celu realizacji 

świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz 

uprawnione organy publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi. 

5. Dane  przechowywane będą   przez okres   nie   dłuższy niż   jest   to   niezbędne w   celu   przyznania 

ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich 

praw lub roszczeń. 

6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. 

 

 

………………..            ………………. 

 (data)          (czytelny podpis) 


