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Załącznik nr 3 

Szczecinek, dnia …………………………. 

 

Oświadczenie o dochodach za rok ………………….. do celów ZFŚS 

 

 Oświadczam, że średnimiesięczny dochód na jednego członka mojego 

gospodarstwa domowegomieści się w grupie: 

I grupa Do 1.600,00 zł  

II grupa 1.601,00 zł – 2.600,00 zł  

III grupa 2.601,00 zł – 3.500,00 zł  

IV grupa Powyżej 3.500,00 zł  

*Wstawić znak „X” we właściwą pozycję 

W moim gospodarstwie domowym są następujące osoby: 

 Imię i nazwisko 

Pracownik  

Współmałżonek  

Dzieci: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Inni członkowie prowadzący 

wspólne gospodarstwo domowe 

1. 

2. 

3. 

 

Proszę o podanie statusu dziecka (uczeń, student) oraz udokumentowanie 

stosownym dokumentem (kserokopia legitymacji szkolnej lub studenckiej). 

UWAGA !!! Do ustalenia dochodu rodziny wlicza się:  

 Dochody pracownika osiągnięte w Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinku i w innych zakładach 

pracy.  

 Dochody współmałżonka oraz dzieci jeśli takie dochody osiągają zarówno ze stosunku pracy , 

jak i innych tytułów.  

 Do dochodu wlicza się również emerytury, renty, świadczenia alimentacyjne i stypendia 

otrzymywane przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  

 

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

                                                                                             (podpis) 
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Klauzula informacyjna ZFŚS 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej RODO)  informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5w Szczecinku ul. Wiatraczna 5, email: 
sp5szczecinek@interia.eu ; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email: kontakt@iod-szczecinek.pl ; 

3) dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są 

przetwarzane w celu realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO; 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa; 

5) dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, jego 

ustalenie i realizację,a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, zgodny z przepisami 
obowiązującego prawa; 

6) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania  
lub usunięcia i ograniczenia przetwarzania.  

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) Konieczność  podania  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  wynika  z  ustawy  o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych w związku z postanowieniami Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. Ich podanie jest dobrowolne, jednakw przypadku  odmowy  podania  tych  danych  
nie  będzie  możliwe  skorzystanie  przez Pana/Panią ze świadczeń z ZFŚS. 

 


