
 Załącznik nr 4
      do regulaminu ZFŚS

                                                                                                                         I Liceum Ogólnokształcące
                  w S a n d o mi e r z u

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

1. Imię i nazwisko .....................................................................................................................

2. Miejsce pracy i stanowisko ...................................................................................................

................................................................................................................................................

3. Dokładny adres zamieszkania ………………………...........................................................

................................................................................................................................................

4. Proszę o przyznanie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwrotnej  
pożyczki w wysokości .................................................... (słownie złotych) .......................
...............................................................................................................................................
z przeznaczeniem na ............................................................................................................ 
                                                           (remont, budowa, zakup)

5. Okres spłaty pożyczki (maksymalnie 3 lata)  ......................................................................
                                   (wpisać ilość rat)

.................................................... .........................................................

( data) (podpis wnioskodawcy)

Na poręczycieli proponuję niżej wymienionych pracowników  zatrudnionych na czas nieokre-
ślony:

1. Pana/nią ..................................................................................................................................

................................................................................................................................................
                ( stanowisko)

.................................................................................................................................................
                                         (dokładny adres zamieszkania)

2. Pana/nią ..................................................................................................................................

................................................................................................................................................
                                                        ( stanowisko)

.................................................................................................................................................
                                       (dokładny adres zamieszkania)



OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI:

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS 
przez pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę – jako solidarnie współodpowiedzialni – na po-
krycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę (zasiłków).

Podpisy poręczycieli: 1. ........................................

2. ......................................
.

.................................................................
    (podpis pożyczkobiorcy)

.................................................................
(pieczęć szkoły)

Stwierdzam własnoręczność podpisów: poręczycieli i pożyczkobiorcy.

.................................................................                          ………………………………………
  (miejscowość, data)                                             (podpis i pieczęć imienna pracodawcy,

- dyrektora placówki)

.................................................................
(pieczęć szkoły)

POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA WNIOSKODAWCY

Pan/i ............................................................................................. jest zatrudniony/a  

 w tutejszej placówce od dnia .........................na stanowisku ....................................................

……………………………………………………………na czas ........................................... .

Data  ostatniej decyzji o przyznaniu  pożyczki z ZFŚS  .............................................................

.........................................................................
(miejscowość, data)

.......................................................................  ...................................................................
(podpis i pieczęć gł. Księgowego) (podpis i pieczęć imienna pracodawcy,

- dyrektora placówki)



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
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 i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa 
związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium 
Gostomianum  jest Dyrektor, z siedzibą przy ul. Długosza 7, 27-600 Sandomierz, ( e-mail: 
1losand@lo1.sandomierz.pl). 

2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla I LO jest inspektor Starostwa Powiatowego w 
Sandomierzu. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres  e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań administratora związanych z 
działalnością socjalną prowadzoną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy, oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:                                                                     
- dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny 
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w 
przepisach o archiwizacji. Administrator danych przynajmniej raz w roku przegląda dane osobowe na 
potrzeby ZFŚS i poddaje ocenie zasadność ich dalszego przetwarzania. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe do skorzystania ze świadczeń socjalnych 
finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

.................................................... .........................................................

( data) (podpis wnioskodawcy)

 

mailto:starostwo@powiat.sandomierz.pl


Załącznik do:

Wniosku o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przy-
znanie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 
potrzeby skorzystania z ZFŚS przez I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum 
i członków komisji socjalnej przy I LO oraz ich przetwarzanie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
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 i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa 
związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium 
Gostomianum  jest Dyrektor, z siedzibą przy ul. Długosza 7, 27-600 Sandomierz, ( e-mail: 
1losand@lo1.sandomierz.pl). 

2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla I LO jest inspektor Starostwa Powiatowego w 
Sandomierzu. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres  e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań administratora związanych z 
działalnością socjalną prowadzoną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy, oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:                                                                     
- dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny 
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w 
przepisach o archiwizacji. Administrator danych przynajmniej raz w roku przegląda dane osobowe na 
potrzeby ZFŚS i poddaje ocenie zasadność ich dalszego przetwarzania. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe do skorzystania ze świadczeń socjalnych 
finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

.................................................... .........................................................

( data) (podpis poręczyciela)

mailto:starostwo@powiat.sandomierz.pl


Załącznik do:

Wniosku o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przy-
znanie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 
potrzeby skorzystania z ZFŚS przez I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum 
i członków komisji socjalnej przy I LO oraz ich przetwarzanie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
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 i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa 
związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium 
Gostomianum  jest Dyrektor, z siedzibą przy ul. Długosza 7, 27-600 Sandomierz, ( e-mail: 
1losand@lo1.sandomierz.pl). 

2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla I LO jest inspektor Starostwa Powiatowego w 
Sandomierzu. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres  e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań administratora związanych z 
działalnością socjalną prowadzoną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy, oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:                                                                     
- dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny 
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w 
przepisach o archiwizacji. Administrator danych przynajmniej raz w roku przegląda dane osobowe na 
potrzeby ZFŚS i poddaje ocenie zasadność ich dalszego przetwarzania. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe do skorzystania ze świadczeń socjalnych 
finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

.................................................... .........................................................

( data) (podpis poręczyciela)
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