Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS
dnia 31.03.2016 r.,
zmieniony Aneksem nr 1/2021 r.

...........................
(Nazwisko i imię)

...........................
(Adres zamieszkania)

...........................
(Numer ewidencyjny)

Oświadczenie o dochodach
Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że roczny dochód brutto w poprzednim ……………. roku
wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe wynosił …………………… zł, co w przeliczeniu na ………… osób/y stanowi ………………………… zł
na osobę.
Prawidłowość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod
odpowiedzialnością karną (art. 233 § 1 k.k.)

...........................
(Podpis wnioskodawcy)

_____________________________________
Członkami rodzin, o których mowa wyżej, są:
a.

współmałżonkowie,

b.

dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka,
pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do lat 18, a jeśli kształcą się, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 25 roku życia,

c.

członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu.
W oświadczeniu należy uwzględnić:
a.

wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, tj.: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne,

b.

dochód z emerytur, rent lub świadczeń przedemerytalnych,

c.

dochód z gospodarstwa rolnego, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d.

zasiłki wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne, chorobowe, dla bezrobotnych,

e.

dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek oraz współpracy przy prowadzeniu
takiej działalności,

f.

otrzymywane alimenty (również z funduszu alimentacyjnego),

g.

stypendia socjalne, naukowe i inne,

h.

wszystkie pozostałe dochody z innych tytułów, wyżej niewymienione, za wyjątkiem świadczenia
wychowawczego 500+, którego nie uwzględnia się w podstawie ustalania dochodu.

Uwaga: Pracodawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości złożonych oświadczeń.
Za korzystanie z nienależnych świadczeń, w tym nieprawdziwe podanie informacji dotyczących dochodów,
pracownik traci prawo do jakiegokolwiek korzystania ze świadczeń przez okres 2 lat.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz
danych osobowych członków Pani/Pana rodziny jest Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych
„ENERGEZAP” Sp. z o.o. w Puławach.
Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:




listownie na adres siedziby: ul. Ignacego Mościckiego 14, 24-110 Puławy,
e-mailowo: energezap@energezap.pl,
telefonicznie: +48 81 473 13 03.

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą.
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia
umowy w przypadku rozpatrzenia i realizacji wniosku o udzielenie pożyczki ze środków ZFŚS.
3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych i Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w celu
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. finansowania działalności
socjalnej na rzecz osób upoważnionych do korzystania z funduszu.
4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w sytuacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych
osobowych w przypadku dochodzenia należności, gdy nie są spłacane w terminie raty pożyczki.
5) art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 8 ust. 1 lit. b Ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania
szczególnych praw przez Administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony
socjalnej w przypadku przetwarzania danych wrażliwych.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do przetwarzania
danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania,
w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji
dokumentacji.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
a) wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przez Administratora przed jej cofnięciem.
5. Podanie Pani/Pana danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa Administrator. Jeżeli odmówi Pani/Pan
podania danych lub poda nieprawidłowe dane, Administrator nie będzie mógł zrealizować
celu, do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, która może być cofnięta
w dowolnym momencie.
6. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń jest dobrowolne,
ale stanowi warunek rozpatrzenia i realizacji wniosku o świadczenia ze środków ZFŚS. Osoba
uprawniona podająca dane osób trzecich jest zobowiązana do poinformowania tychże o zakresie
przekazywanych danych oraz o zawartych w ust. 1-7 informacji.
***
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej
zakresie przez Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych „ENERGEZAP” Sp. z o.o. w Puławach,
na potrzeby czynności podejmowanych w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o świadczenia ze
środków ZFŚS.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również
wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

.............................

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość i data)

(podpis osoby składającej oświadczenie)

