
Wniosek 

o przyznanie zapomogi losowej, pomocy finansowej, pomocy materialnej 

ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

 

Wypełnia wnioskodawca: 

  

  1. 

  

Imię i nazwisko   ........................................................................................................... 

 

  

  2. 

 

 Adres :  nr kodu pocztowego ...............   Miejscowość ........................................ 

 

Ulica .................................................... 

Nr konta bankowego wnioskodawcy  :   

 

  3. Prowadzę samotnie gospodarstwo domowe TAK/NIE * (niepotrzebnie skreślić) 

 

  4.  Dochód netto wg zeznania podatkowego PIT za ………..rok.** 

  

 Lp. 

  

Imię i nazwisko 

Stopień 

pokrewieństwa 

Rok urodzenia 

/ dot. dziecka/ 

Dochód netto 

    

 

wnioskodawca   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 

 

   

Łączny dochód  wynosi: 

 
Oświadczam, że: 

l. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Poprawczy w Szubinie, zgodnie z treścią 

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 (RODO)   zawartych we wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego oraz w ewentualnych 

załącznikach do tego wniosku, w celu związanym z rozpatrzeniem wniosku, obiegiem dokumentów i przekazaniem środków 

finansowych w ramach Zakładowego Funduszu Socjalnego przy Zakładzie Poprawczym w Szubinie. 

2. Zobowiązuję się dostarczyć wskazanym we wniosku członkom mojej rodziny informację wynikającą z art. 14 

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 (RODO) o przetwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu korzystania ze 

świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zakładzie Poprawczym w Szubinie. 

 

 

                                                                                                                   / podpis wnioskodawcy /     
     

Uzasadnienie wniosku: 

 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie do „karty socjalnej” umożliwiającej korzystanie z krytej 

pływalni w Barcinie.    

       

  

                                                                                                                   / podpis wnioskodawcy /     
 



     

5. Opinie komisji:  

Komisja proponuje przyznać dofinansowanie w wysokości:  

 

…………………………zł 

 

………………………………….. 

…………………………………. 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

6.  

 

                                        ……………………………………….. 
                                                                     (akceptacja zakładowej organizacji związkowej) 

7. Decyzja Dyrektora Zakładu Poprawczego w Szubinie: 

 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Szubin, …………………                                                            ………………………... 
                                                                                                                                                      (podpis) 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy w Szubinie, ul. Kcyńska 36, 89-200 Szubin, e-mail kontaktowy: 
sekretariat@szubin.zp.gov.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@szubin.zp.gov.pl lub pod wskazanym wyżej 
adresem Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu związanym z rozpatrzeniem wniosku, obiegiem dokumentów i przekazaniem środków finansowych 
w ramach zakładowego Funduszu Socjalnego przy Zakładzie Poprawczym w Szubinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz ustawy z dnia 19 26 stycznia 
1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. 1982, nr 3, poz. 19 z póź. zm. ).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępniane jedynie podmiotom niezbędnym do realizacji świadczenia oraz organom i instytucjom 
mającym upoważnienie ustawowe do żądania danych osobowych np. organy ścigania.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez archiwizacji danych.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne.  W razie niepodania danych 
osobowych obligatoryjnych spowoduje to nie przyznanie świadczenia.  

10. Pani/Pana dane będą nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sekretariat@szubin.zp.gov.pl
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Klauzula informacyjna dla członków rodziny wskazanych we wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego w 
ramach Zakładowego Funduszu Socjalnego przy Zakładzie Poprawczym w Szubinie. 

 
 
 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO), informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy w Szubinie, ul. Kcyńska 36, 89-200 
Szubin, adres e-mail: sekretariat@szubin.zp.gov.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-
mail: iod@szubin.zp.gov.pl lub adresem siedziby Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu w celu związanym z rozpatrzeniem wniosku, 
obiegiem dokumentów i przekazaniem środków finansowych w ramach zakładowego Funduszu 
Socjalnego przy Zakładzie Poprawczym w Szubinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz ustawy z 
dnia 19 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. 1982, nr 3, poz. 19 z póź. zm. ).  

4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, 
dochód netto.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępniane jedynie podmiotom niezbędnym do 
realizacji świadczenia oraz organom i instytucjom mającym upoważnienie ustawowe do żądania danych 
osobowych np. organy ścigania.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji danych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od osoby która wnioskowała o przyznanie 
świadczenia socjalnego w ramach Zakładowego Funduszu Socjalnego przy Zakładzie Poprawczym w 
Szubinie.  

11. Pani/Pana dane będą nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

 

 

………………………………………………… 

(potwierdzenie odbioru) 
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