Załącznik nr 4
………………………………………………………………

…………………………………………………………..

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

(miejscowość, data)

………………………………………………………………………………………
(adres)

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
za rok………………………..
Oświadczam, że średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny za w/w okres mieści się w………………………....
progu określonym w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
I

do 2 500 zł

II

2 500 – 3 500 zł

III 3 500 – 5 000 zł
IV powyżej 5 000 zł
Informuję, że w skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą następujące osoby:
L.p.
Nazwisko i imię
Dzień, m-c, rok urodzenia (dotyczy dziecka)
1
2
3
4
5
6
DOCHODY LICZYMY BRUTTO, ZALICZAJĄC DO NICH DOCHODY UZYSKIWANE ZE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ ZATRUDNIENIA, EMERYTUR,
RENT, ALIMENTÓW, ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU 500+, OTRZYMYWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY POZOSTAJĄCYCH WE
WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM. W PRZYPADKU PŁACENIA ALIMENTÓW PRZEZ CZŁONKA WSPÓLNEGO
GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ODLICZA SIĘ TĘ KWOTĘ OD WSPÓLNEGO DOCHODU.
Prawdziwość powyższych danych poświadczam własnoręcznym podpisem, świadoma/y odpowiedzialności.

………………………………………………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)
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 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 23, Tarnowskie Góry, tel. 32/2852857 ,
mail: mechaniktg@onet.eu
● 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 finansowych z ZFŚS
● 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 oraz 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 danych przez email korzuch@infoic.pl

