
 ................................................................  Karpacz …………………… 
              (imię i nazwisko  wnioskodawcy) 

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

OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH  
DOCHODACH w ……………… roku 

 
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 
 

1.  .......................................................................................................  

2.  .......................................................................................................  

3.  .......................................................................................................  

4.  .......................................................................................................  

5. ……………………………………………………………………………. 

 
Za członków rodziny uważa się wnioskodawcę, współmałżonka oraz dzieci (w wieku do 18 lat lub do czasu ukończenia nauki 
w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat – o ile nie uzyskują dochodów własnych 
w formie zarobkowej) wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe. 

 
 

Oświadczenie o wysokości dochodów  
 

Oświadczam, że miesięczny dochód na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku 
kalendarzowym,  wynosił:  
 
 
......................................................................................... ....................................................  zł. 

(dochód  roczny : 12 m-cy : ilość osób w rodzinie) 

 
lub 

Rezygnacja z deklaracji dochodów* 
 
Rezygnuję z możliwości złożenia oświadczenia o wysokości dochodów i proszę o przyznanie 
świadczenia w wysokości odpowiadającej ostatniej grupie zaszeregowania pod względem 
dochodów. 
 
 
 
Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana 
odpowiedzialność prawna za wpisanie danych nieprawdziwych.  
Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wnioskodawca zostanie 
pozbawiony prawa do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
na okres 2 lat. 
 
 
 

.......................................................................... 
(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

_________________ 
*Wnioskodawca może nie składać oświadczenia o dochodach. W takim przypadku będzie przyznana najniższa kwota 
dofinansowania. 
 



Informacja RODO dla osób uprawnionych  

do korzystania ze świadczeń z ZFŚŚ 

 
Administrator Twoich 

danych 

Szkoła Podstawowa im Ratowników Górskich w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 

48a, 58-540 Karpacz  

 

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp.karpacz.eu,  

2) telefonicznie: 75 76 19 430 

3) pisemnie: ul. Konstytucji 3 Maja 48a, 58-540 Karpacz 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Szkole Podstawowej im Ratowników Górskich w Karpaczu został wyznaczony 

Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres 

poczty elektronicznej: artur.wojtaszczyk@alitpartner.pl lub pisemnie (na adres 

siedziby Szkoły Podstawowej im Ratowników Górskich w Karpaczu).  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych 

Dane będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową im Ratowników Górskich w 

Karpaczu w celach: 

1) udzielenie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 

w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych i regulaminu wewnętrznego – przez okres 

nie dłuższy niż 5 lat od udzielenia świadczenia.  

Odbiorcy danych 
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.   

Prawa osoby, której 

dane  dotyczą 

Przysługuje Tobie prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach 

wynikających z Rozporządzenia. 

 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Szkole Podstawowej im Ratowników 

Górskich w Karpaczu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest 

zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i 

wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu 

także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od 

Szkoły Podstawowej im Ratowników Górskich w Karpaczu Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 

się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu 

administratorowi danych). 

 

Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 


