
Załącznik Nr 3
do regulaminu ZFŚS

 WNIOSEK
o udzielenie pomocy finansowej (zapomogi) ze środków ZFŚS I Liceum Ogólnokształcącego

Collegium Gostomianum w Sandomierzu

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

2. Stanowisko ....................................................................................................................................

3. Miejsce zamieszkania .....................................…..........................................................................

4. Proszę o przyznanie pomocy z ZFŚS:

a/dla mnie

b/dla mojego dziecka: /imię i nazwisko, data urodzenia

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

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

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

….....................................................................................................................................................
(rodzaj usługi i świadczenia: dofinansowania do wypoczynku, pomocy finansowej, losowej i inne)

5. Kwotę przyznanej pomocy finansowej (zapomogi) proszę przekazać na rachunek 
bankowy:

Nr rachunku
bankowego

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formula-
rzu przez I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w tym informacji o stanie zdro-
wia na potrzeby skorzystania z ZFSŚ. Dane osobowe pozyskiwane są i przetwarzane za pośred-
nictwem Pracodawcy oraz przez członków komisji socjalnej działającej przy I LO.

Oświadczenie wnioskodawcy.

 Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie
fałszywych zeznań potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych. 

         

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

                                                                                                                   (Data, czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączam dokumenty:
Formularz zgody  na przetwarzanie danych osobowych pełnoletniego członka rodziny sztuk .........

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)

 

Decyzja Komisji:…………………………………………..

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

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

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

Akceptacja Dyrektora I LO CG – ………………………………………

mailto:starostwo@powiat.sandomierz.pl

