……………………………..............

Lubaczów, dnia ………………………….....

(imię i nazwisko)

…………………………………........
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
oświadczenie o uzyskanych dochodach i sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej
do korzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS
1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym, skład mojej rodziny wspólnie
zamieszkującej i razem gospodarującej jest następujący:

L. p

Nazwisko i imię

Stopień
pokrewieństwa

Wiek

Inne informacje
(np. niepełnosprawność,
choroba przewlekła,
wydarzenie losowe)

2. Łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących razem
za cały poprzedni tj. ….............. rok wyniosły: …………………………….. (netto).




Opodatkowane……………………… /umowa o pracę, zlecenia, zasiłki dla bez., dział. gosp ./
Zwolnione….………………………. /500 plus, inne zasiłki rodzinne , przelicznik za pole, alimenty, stypendia, dod. mieszk./
Razem……………………………… zł

Średni miesięczny dochód netto w poprzednim tj .….............. roku wyniósł ……………………...................................... zł
Liczba osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących: …………………
Średni dochód miesięczny netto na członka rodziny wyniósł ............................................................. zł

W tym (wypełnia emeryt)
- mój dochód brutto z tytułu renty/emerytury za poprzedni rok kalendarzowy wyniósł (PIT) ..………………………............
- mój dochód netto z tytułu renty/emerytury za poprzedni rok kalendarzowy wyniósł (PIT)……..……………………............

….............................................................
(własnoręczny podpis)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego

…..........................................................
(własnoręczny podpis)

Objaśnienia:

Zgodnie z Regulaminem oświadczenie składane jest do końca kwietnia każdego roku do dyrektora jednostkiosoba, która nie złożyła oświadczenia lub złożyła je po terminie ( z wyjątkiem osób nowo przyjętych do pracy po
terminie składania oświadczeń) nie będzie mogła w danym roku korzystać ze świadczeń socjalnych ZFŚS.

Do dochodu wlicza się wszystkie uzyskane dochody - opodatkowane i zwolnione z podatku dochodowego od
osób fizycznych na podstawie art. 21,52, 52a i 52c ustawy o Pit opodatkowaniu podatkiem dochodowym
tj. zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze otrzymywane na podstawie przepisów o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci w tym 500 plus i inne, dochód z pola, dodatek mieszkaniowy, stypendia itd. Sytuację
materialną rodziny należy określić w oparciu o średnie dochody netto za poprzedni rok z rozliczenia PIT
(tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania, składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz
podatek należny przekazany do Urzędu Skarbowego).

W przypadku dochodu z działalności gospod., opodatkowanej na zasadach ogólnych przyjmuje się faktycznie
uzyskany dochód nie niższy jednak niż zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezp. Społeczne,
a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezp. społecznego, przyjmuje się kwotę
najniższej podstawy wymiaru składek na ubezp. społeczne ( tj. 60 % przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej za ostatni kwartał), przy działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób
zryczałtowany za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na zasadach jak wyżej.

W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje
się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa
GUS na podst. ustawy o podatku rolnym.

KLAUZULA INFORMACYJNA DO OŚWIADCZENIA O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ, MATERIALNEJ
OSOBY UPRAWNIONEJ
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:
1.
Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Lubaczowie, z siedzibą ul.
Juliusza Słowackiego 16, 37-600 Lubaczów.
2.
Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Juliusza Słowackiego 16, 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3.
Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej korzystać w
danym
roku
kalendarzowym
ze
świadczeń
Zakładowego
Funduszu
Świadczeń
Socjalnych
w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lubaczowie na podstawie:
w przypadku danych zwykłych:
art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze;
w przypadku danych szczególnych kategorii:
art. 9 ust. 2 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez
administratora, lub osobę której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (...)
4.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, w przypadku danych zwykłych na podstawie:
- ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1352 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby
zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349);
A w przypadku danych szczególnych kategorii:
- art. 8 ust. 1b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1352
z późn. zm.)
5.
Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi
i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń.
6.
Odbiorcy Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy
ustaw to nakazują lub na to pozwalają.
7.
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•
prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
•
prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
•
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Oświadczam, ze zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich
danych osobowych na potrzeby związane z korzystaniem ze świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych.
______________________
(podpis Uprawnionego)

