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                                              Załącznik Nr 14 do Regulaminu ZFŚS  
                                                     w SP45 w Białymstoku 

160. … . …… . …………      
         
 
……………………………………………….. 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

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

………………………………………………... 
(stanowisko) 

WNIOSEK 
O DOFINANSOWANIE PRZEDSZKOLA DZIECI PRACOWNIKÓW AKTUALNIE 
ZATRUDNIONYCH I BYŁYCH PRACOWNIKÓW (EMERYTÓW, RENCISTÓW, OSÓB  
NA ŚWIADCZENIU KOMPENSACYJNYM I PRZEDEMERYTALNYM) 
 
Proszę o częściowy zwrot kosztów poniesionych w związku z uczęszczaniem 
 
syna/córki* …………………………………………………………………………… do żłobka/ przedszkola*  
                                                         (imię i nazwisko dziecka) 
 
w okresie od …………………………  do ………………………… . Opłaty za korzystanie dziecka  
 
z placówki w wymienionym okresie wyniosły …………………………… zł, słownie:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł. 
 
 

……………………………………………… 
( czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

 
Oświadczenie 

osoby uprawnionej do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w 
Białymstoku 
 
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 Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Świętego Jana Pawła II. 

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 Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Świętego Jana Pawła II.  

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) 
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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.) Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami 
Integracyjnymi  
im. Świętego Jana Pawła II  informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Świętego Jana Pawła II. 
2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych – P. Izabela Remjasz, z 

którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod45@sp45.bialystok.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania świadczeń z Funduszu Socjalnego w Szkole 

Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II. 
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. 
6. Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji 

określonych celów do jakich zostały zebrane. 
7. 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.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
   
 
Potwierdzenie dyrekcji placówki, do której uczęszcza dziecko. 
 
 
Potwierdza się wniesienie kwoty ……………………………………….. z tytułu opłat za korzystanie 
dziecka z przedszkola/żłobka. 
 
 
 
 
…………………………………           ………………………………… 
         Pieczęć placówki                                                                                                     pieczęć i podpis   
                   upoważnionej osoby 
 


