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

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO
1.

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

2.

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

3.

Dokładny adres zamieszkania (z kodem pocztowym) ..........................................................
................................................................................................................................................

4.

Proszę o przyznanie ze środków zakładowego funduszu mieszkaniowego pożyczki w wysokości .................................................... (słownie złotych) ...........................................
...............................................................................................................................................
z przeznaczeniem na ............................................................................................................

5.

Okres spłaty pożyczki ..............................
(wpisać ilość rat)

6.

Wysokość dochodu przypadająca miesięcznie na jednego członka rodziny wynosi
.............................................................................., co potwierdzają załączniki do wniosku.

7.

Liczba członków w rodzinie ............, w tym na utrzymaniu .............................................. .

8.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
wniosku przez I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum na potrzeby skorzystania z ZFŚS. Dane osobowe pozyskiwane są i przetwarzane za pośrednictwem Pracodawcy oraz członków komisji socjalnej.

9.

Niniejszym oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem danych jest
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu, ul.
Długosza 7 oraz o tym, że dane osobowe w powyższym zakresie będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu opisanym powyżej.

10. Ponadto oświadczam, iż poinformowano mnie, że posiadam dostęp do treści oraz prawo
poprawiania danych osobowych oraz o przysługujących mi prawach, o których mowa
w art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
11. Wszystkie zawarte powyżej dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie.
Załączam dokumenty:
Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych pełnoletniego członka rodziny –
sztuk ........................

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

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

(miejscowość, data)

(podpis wnioskodawcy)

...............................................................
(pieczęć zakładu)

ZAŚWIADCZENIE ZAKŁADU PRACY WSPÓŁMAŁŻONKA

Zaświadcza się, że Pan/i .............................................................................................................
Korzysta – nie korzystax z pożyczki z ZFM – w wysokości .......................................................
.....................................................................................................................................................
Średnie miesięczne wynagrodzenie wymienionego/nej wynosi .......................słownie..............
.......................................................................................................................................................
.........................................................
(miejscowość, data)
.....................................................
(podpis i pieczęć)
x/ niepotrzebne skreślić

....................................................
( pieczęć szkoły – placówki)

POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA WNIOSKODAWCY

Pan/i ............................................................................................. jest zatrudniony/a w resorcie
oświaty od dnia .............................................................. a w tutejszej placówce od dnia ...........
......................................... na stanowisku ....................................................................................
na czas .........................................................................................................................................
Średnie miesięczne wynagrodzenie w/w wynosi ....................................słownie........................
......................................................................................................................................................
Data ostatniej decyzji o przyznaniu pożyczki z ZFŚS .............................................................
.........................................................................
(miejscowość, data)
.......................................................................
(podpis i pieczęć gł. Księgowego)

...................................................................
(podpis i pieczęć imienna pracodawcy,
- dyrektora placówki)

Na poręczycieli proponuję niżej wymienionych pracowników oświaty zatrudnionych
w resorcie oświaty na czas nieokreślony:
1. Pana/nią .................................................................................................................................
..………..................................................................................................................................
(miejsce pracy, stanowisko)

.......................................................................................................................................
(dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym)

dowód osobisty Nr .............................. wyd. przez ...............................................................
2. Pana/nią ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(miejsce pracy, stanowisko)

.................................................................................................................................................
(dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym)

dowód osobisty Nr ......................... wydany przez .............................................................
OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI:

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki z ZFM przez pożyczkobiorcę
wyrażamy zgodę – jako solidarnie współodpowiedzialni – na pokrycie należnej kwoty
wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń.
Podpisy poręczycieli: 1. ........................................
2. ......................................
.
.................................................................
(podpis pożyczkobiorcy)

.................................................................
(pieczęć szkoły – placówki)
Stwierdzam własnoręczność podpisów: poręczycieli i pożyczkobiorcy.
.................................................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(podpis i pieczęć imienna)

Załącznik do:

Wniosku o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego.
FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DLA PORĘCZYCIELI POŻYCZKI Z ZFM

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby skorzystania ze świadczeń
ZFŚS jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu,
ul. Długosza 7.
Twoje dane osobowe pozyskiwane są i przetwarzane za pośrednictwem Pracodawcy
osoby uprawnionej do świadczeń ZFŚS (I LO Collegium Gostomianum).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu oraz dokumencie o nazwie:
Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego
na potrzeby skorzystania z ZFŚS przez I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum
i członków komisji socjalnej przy I LO oraz ich przetwarzanie.
Ponadto oświadczam, iż poinformowano mnie, że posiadam dostęp do treści oraz prawo
poprawiania danych osobowych oraz o przysługujących mi prawach, o których mowa w
art.32 – 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.
Wszystkie zawarte w niniejszym formularzu oraz w/w wniosku dane osobowe zostały
przekazane dobrowolnie.
Imię i nazwisko poręczyciela:

Data i podpis poręczyciela:

Załącznik do:

Wniosku o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego.
FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DLA PORĘCZYCIELI POŻYCZKI Z ZFM

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby skorzystania ze świadczeń
ZFŚS jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu,
ul. Długosza 7.
Twoje dane osobowe pozyskiwane są i przetwarzane za pośrednictwem Pracodawcy
osoby uprawnionej do świadczeń ZFŚS (I LO Collegium Gostomianum).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu oraz dokumencie o nazwie:
Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego
na potrzeby skorzystania z ZFŚS przez I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum
i członków komisji socjalnej przy I LO oraz ich przetwarzanie.
Ponadto oświadczam, iż poinformowano mnie, że posiadam dostęp do treści oraz prawo
poprawiania danych osobowych oraz o przysługujących mi prawach, o których mowa w
art.32 – 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.
Wszystkie zawarte w niniejszym formularzu oraz w/w wniosku dane osobowe zostały
przekazane dobrowolnie.
Imię i nazwisko poręczyciela:

Data i podpis poręczyciela:

