
Załącznik nr 4 

Do Regulaminu ZFŚŚ 

 

Ostrów Wlkp., dn., ………………….. 202.. r. 

 

Oświadczenie 

osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚŚ o osiąganych dochodach  

w roku ………. 

 

Oświadczam, że łącznie ze mną pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym ………… 

osoby, osiągające dochody brutto, które podaję zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. 

 

 

 

Średni dochód na osobę brutto przypadający na jednego członka rodziny wynosi miesięcznie 

……………………………………. Zł 

 

Prawidłową odpowiedz zaznaczyć (podkreślić):  

 

1/ do 1 400zł    2/   od 1 400zł- 2 800zł   

3/ od 2 800zł-4 200zł    4/ od 4 200zł-……….. 

 

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

własnoręcznym podpisem 

……………………………….…. …  
 (podpis osoby składającej oświadczenie)   

 

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

nim zawartych, potwierdzana własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie, 

może być weryfikowania w trybie i na warunkach określonych w art. 253 k.p.c. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 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 Nr 6 Im. M. Rataja63-400 Ostrów Wielkopolski, 
ul. Staroprzygodzka 112, tel.: (62) 7382521, e-mail: sekretariat@podstawowa6.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 

 

mailto:korzuch@infoic.pl

