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                          Załącznik Nr 13b do Regulaminu ZFŚS  
                          w SP45w Białymstoku 

160. … . …… . ………… 
 

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

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

………………………………………………... 
(stanowisko) 

WNIOSEK 
O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU PRACOWNIKÓWAKTUALNIE ZATRUDNIONYCH  
I BYŁYCH PRACOWNIKÓW (EMERYTÓW, RENCISTÓW, OSÓB NA ŚWIADCZENIU 
KOMPENSACYJNYM I PRZEDEMERYTALNYM) 2ZORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ  
DO TEGO UPRAWNIONĄ 
 
Proszę o przyznanie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SP45  wypoczynku  

za rok ………… organizowanego przez instytucje do tego uprawnioną w terminie …………………………………… 

 Oświadczam, że w roku bieżącym korzystałam/em* nie korzystałam/em z podobnej usługi (świadczenia). 
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

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

 

Ja niżej podpisany/a, własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych w złożonym 
wniosku. Jednocześnie stwierdzam, że znana jest mi treść regulaminu ZFŚS obowiązującego w jednostce. 

 
 
……………………………………………… 
( 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) 

 



   
 

2/2 
 

 
 

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. 
 
 

 

 

 

Załączniki: 

- Dokument (faktura VAT, rachunek) potwierdzający korzystanie z wczasów wypoczynkowych, z którego wynikać 
będzie co najmniej: 

 nazwa i adres podmiotu prowadzącego działalność  w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego 
wpłata została dokonana, 

 tytuł zapłaty (tj. zapłata  za wczasy, kolonie, obóz lub zimowisko), 
 imię i nazwisko pracownika i dziecka korzystającego ze zorganizowanej formy wypoczynku 
 imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty, 
 kwotę, 
 datę dokonania zapłaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


