
załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS  

 

 

..........................................................                                         …........................, dnia......................... 
  Nazwisko i Imię pracownika – osoby uprawnionej               

 

 

OŚWIADCZENIE* 

     

o wysokości średnich miesięcznych dochodów przypadający na członka rodziny we wspólnym 

gospodarstwie domowym za: .............................r. 

 

Oświadczam, że miesięczny dochód brutto (dochód brutto=przychód–koszty uzyskania przychody) na 

członka mojej rodziny za rok:…………………………….. wyniósł:  

Prawidłową odpowiedź zaznaczyć (podkreślić): 

1/    do 2500 zł.                                              

2/    od  2501 zł.  –  3500 zł.        

3/    powyżej 3500 zł.                        

W przypadku przychodu z działalności gospodarczej przyjmuje się kwoty faktycznie uzyskane, nie niższe 

jednak niż 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. kwota najniższej podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą). 

W przypadku przychodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się faktycznie uzyskany przychód, nie niższy 

jednak niż dochód ogłaszany przez Prezesa GUS dla celów podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego. 

 

W przypadku zmian mających istotny wpływ na sytuację materialną zobowiązuję się do uaktualnienia 

oświadczenia. 

Swoje oświadczenie potwierdzam – świadomy odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1  KK) 

własnoręcznym podpisem. 

                                                                                                                                                                                          

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

                                                                                                                  własnoręczny podpis 

 

* Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 k.p.c., a prawdziwość danych w nim 

zawartych, potwierdzana własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie, może być 

weryfikowana w trybie i na warunkach określonych  w art. 253 k.p.c. 

 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w 

Pszczynie, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 

ul. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna, e-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Kościelny, W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem 

Państwa danych można się kontaktować: e-mail: ido@zs3s.pna.pl lub telefonicznie: 32 210 03 40 wew. 27. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych i art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 b, c RODO 

4.  Dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej, i materialnej osoby zamierzającej 

korzystać ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja Socjalna, pracownicy Administratora odpowiedzialni 

merytorycznie za realizację świadczeń.    

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w  

pkt. 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana 

wniosku.  

9.  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

10.  Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

11.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych.                                                                                                                                                                               

12 .  Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i 

Administrator nie profiluje danych osobowych. 

 

                                                                                                  ……………………………………………………………………… 

                                                                                                                  data i podpis wnioskodawcy 

 

mailto:ido@zs3s.pna.pl

