
Załącznik Nr 2 
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa 
Herberta w Gorzowie Wielkopolskim wprowadzonego 
Zarządzeniem nr 11/2022 Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 
Wielkopolskim z dnia 01.04.2022r. 

..........................................                                                      
(imię i nazwisko) 
.......................................... 

............................................ 
(adres zamieszkania) 

                                                                                     OŚWIADCZENIE  

                                     o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
Na podstawie § 9 pkt 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  oświadczam, że moje      

gospodarstwo domowe składa się - łącznie ze składającym oświadczenie -  z …………osób, 

w  tym …………. dzieci. (w przypadku posiadania dzieci proszę wypełnić poniższą tabelę) 

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 
dziecka 

Informacja o stopniu     
niepełnosprawności 

1    
2    
3    
4    

 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto za rok ………..przypadający na jednego członka gospodarstwa 

domowego wyniósł ………………………..zł ( słownie:…………………………………………………………)  

Świadomy/a odpowiedzialności karnej oraz skutków wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie 
Wielkopolskim potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość wyżej wymienionych danych. Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu jego rozpatrzenia. 
 

....................................................... 
(data i czytelny podpis uprawnionego) 

 

Oświadczenie emeryta/rencisty 

Oświadczam, że Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 
Wielkopolskim była moim ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę /rentę i nie 
nawiązałam/nawiązałem stosunku pracy z innym pracodawcą. 
Proszę o przekazanie świadczenia  przelewem  na  konto nr ………………………………………………... 

 
 
………………………………….. 
      (data i czytelny podpis uprawnionego) 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim – ZAKŁADOWY 

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwanym RODO), informuję, że: 

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska 

Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim reprezentowana przez 

Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie. 

Administratora wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się 

przez pocztę elektroniczną, adres e-mail: iod@wimbp.gorzow.pl 
2. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie  

w celu przyznania świadczeń z ZFŚS na podstawie: a)realizacji wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO – Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 

Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1352 z późn. zm.), Ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z poźn. zm.) oraz Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim. Podstawę prawną przetwarzania 

danych stanowi ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

3. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 

lit. b RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonego celu 

przetwarzania przez okres 5 lat, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019r., poz.553 z późn. zm.), Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 

14, poz. 67 z poźn. zm.). 

5. Wnioskowanie o przyznanie wsparcia z ZFŚS jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest 

niezbędne celem uzyskania wsparcia z ZFŚS wymóg ustawowy. Inne dane osobowe podane przez 

Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa są podawane dobrowolnie. 

6. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: ZUS-u, 

Urzędu Skarbowego, członków komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);  

b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);  

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);  

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO);  

f) żądania przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO);  

g)wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 8, prosimy o skontaktowanie się  

z Administratorem Danych Osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych WiMBP, korzystając ze 

wskazanych wyżej danych kontaktowych. 


