
Załącznik nr 7 
……………………………………………………………. 
(imię i nazwisko)  
…………………………………………………………….. 
(adres zamieszkania) 
…………………………………………………………….. 
(miejsce pracy) 
……………………………………………………………....  
(stanowisko)  
………………………………………………………………. 
(nr tel., e-mail itp.) 
 
 
 

 
Oświadczenie 

o zamiarze korzystania w roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych  z ZFŚS  
przyznawanych uprawnionym o najwyższych dochodach  

 
Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby uprawnione, 
zgodnie z Regulaminem, do korzystania z ZFŚS / jestem osobą samotną*: 
 
 

L.p. Imię i nazwisko 
członków rodziny 

Stopień 
pokrewieństwa 

Data 
urodzenia 

dziecka 

Wiek 
dziecka 

W przypadku dzieci 
uczących się nazwa 

szkoły / uczelni 

1.  
 składający 

oświadczenie 
   

2.  
 

małżonek 
   

3.  
 

córka/syn 
   

4.  
     

5.  
     

 
Oświadczam, że w bieżącym roku zamierzam korzystać ze świadczeń ZFŚS przyznawanych 
uprawnionym  o najwyższych dochodach. 
 
 
 
 

............................................................................................ 
(data i podpis wnioskującego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia do informacji: 
*) niepotrzebne skreślić, 
 
 



Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku  
z korzystaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.  
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................ 
(data i podpis wnioskującego) 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 
 Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz 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. informuję, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci 
Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach mieszczący się przy ul. Grażyńskiego 17; 
2. Dane osobowe Pani /Pana przetwarzane będą w związku z korzystaniem przez Panią/Pana  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci 
Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach; 
3. Posiada Pani/Pan prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie 
danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych; 
4. Podanie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących  
w Katowicach  danych osobowych jest dobrowolne. 
5. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania. 
6. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
7. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie 
danych) jest Agata Krystek-Jadwiżuk (kontakt do inspektora: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, 
tel. 32 606-13-28). 
 

 
 


