
 
SZKOŁA  PODSTAWOWA  INTEGRACYJNA  NR  11  W  TARNOWIE 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – załącznik nr 4 
 

 

 
…………………………………………..                                                Tarnów; dnia .............................. r. 
      (nazwisko i imię osoby uprawnionej) 
                          

 

 
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

   

Ja, niżej podpisana/podpisany* przedstawiam oświadczenie o wysokości dochodów 

uzyskanych przez członków mojej rodziny w roku ……………….. 

Lp. 
Imię i nazwisko członka rodziny** 
(w przypadku dzieci – data urodzenia) 

Dochód brutto*** 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Łączny dochód brutto:   

 

Prawdziwość w/w danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, mając świadomość 

odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji. 

 

.....................................................................                                          
                                                                                                                                                      (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)                                         

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że pracodawca ma prawo żądania ode mnie 

podania w/w danych, w celu zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów prawa.  

 

 .....................................................................                                          
                                                                                                                                                      (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)                                                                                         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

* Niepotrzebne skreślić 
** Przez członków rodziny rozumie się osoby zamieszkujące razem i utrzymujące się wspólnie oraz dzieci, zgodnie z § 4, ust. 1, pkt. 3  

 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

*** Przez dochód brutto rozumie się wszelkie dochody osób zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, podlegających 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Integracyjna 

nr 11 im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą przy ulicy Mościckiego 177 A, 33 – 100 

Tarnów, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – Elżbietę Wójcik. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za 

pomocą poczty elektronicznej pod adresem e – mail: dyrsp11@umt.tarnow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji 

uprawnień, wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. c w/w rozporządzenia oraz art. 8 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Szkoły Podstawowej 

Integracyjnej nr 11 w Tarnowie, którzy są członkami Komisji Socjalnej oraz posiadają 

pisemne upoważnienie. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do 

przyznania i ustalenia wysokości świadczeń oraz przez okres niezbędny do dochodzenia praw 

lub roszczeń. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy w/w rozporządzenia. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany oraz nie 

będą poddawane procesowi profilowania. 

 
Administrator Danych Osobowych 

 
Zapoznałam się/zapoznałem się*: 
 

 
  .....................................................................                                         
 (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)      

mailto:dyrsp11@umt.tarnow.pl

