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         /imię i nazwisko/                                                                                     /miejscowość i data/ 
 
………………………………………… 
   /zajmowane stanowisko/emeryt          

                                                                                                               

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Siemowie 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŚWIĄTECZNEJ POMOCY MATERIALNEJ 

Z  ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

Zwracam się z prośbą o przyznanie przedświątecznej pomocy materialnej w związku                                    

z zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym.   

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks karny (Dz.U Nr 

88, poz. 553 ze zm.)za fałszywe zeznanie, oświadczam, że w ostatnich 3 miesiącach średni  dochód brutto  na 

osobę w mojej rodzinie mieści się w przedziale ( zgodnie z definicją GUS-u  gospodarstwem domowym 

jest zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych , mieszkających wspólnie i wspólnie  

utrzymujących się) znaczyć właściwy  przedział                                                                                                

Próg 

dochodu 

Średni dochód n na os. w rodzinie -                                      Zaznacz 

odpowiedni 

wiersz  * 

1.  Do 4 530,00  

2. 4 530,00 - 5 096,00  

3. 5 097,00 – 5 662,52  

4. Powyżej  5 662,53  

Wyrażam zgodę na przesłanie świadczenia na konto osobiste 

nr..............................................................................................................................................................    

                                                                                                                                             ………………………………….. 
                                                                                                                                                         /    podpis  / 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Siemowie, Siemowo 102 63-800 Gostyń , tel. 65 572 09 39, 
mail: siemowo@spsiemowo.edu.pl 

 dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, 

 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania ze świadczeń z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

 celem przetwarzania danych jest realizacja zadań określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminie 
określającym zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 

 dane przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,  



 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

 przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało 
wymienione prawa lub naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl 

 


