
DATA WPŁYWU:……………………………….                                     Załącznik nr 1 
 

Podpis:…………………………………………… 

                   
 

...............................................................       ............................., dn. .................... ......  
     (imię i nazwisko osoby uprawnionej)                      (miejscowość) 

 

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

 

................................................................ 
    ( stanowisko  służbowe lub status osoby uprawnionej ) 

 

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej  

 
Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym Źródła dochodów 

Dochody brutto uzyskiwane 

ze wszystkich stosunków 

pracy, 

PIT z poprzedniego roku 

Wnioskodawca 

 

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

 

Współmałżonek lub osoba prowadząca z wnioskodawcą wspólne 

gospodarstwo domowe 
 

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

 

Dzieci i inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym : 

Imię, nazwisko, wiek i stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

 

 

 

…….……………………………       ………  …………………… 
Imię, nazwisko                                                  wiek         stopień pokrewieństwa 
 

…….……………………………       ………  …………………… 
Imię, nazwisko                                                  wiek         stopień pokrewieństwa 
 

…….……………………………       ………  …………………… 
Imię, nazwisko                                                  wiek         stopień pokrewieństwa  
 

…….……………………………       ………  …………………… 
Imię, nazwisko                                                  wiek         stopień pokrewieństwa  
 

…….……………………………       ………  …………………… 
Imię, nazwisko                                                  wiek         stopień pokrewieństwa  

 

 

Suma dochodów brutto   

Miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny  

(suma dochodów brutto/12 / ilość członków rodziny)  

 

 
 

 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa 

im. Pawła Kojzara w Mnichu, ul. Kopernika 12, 43-520 Chybie,  REGON 070449122    
Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@b-biodo.pl  
Celem przetwarzania jest udzielenie świadczenia z funduszu socjalnego. Dane są przetwarzane na 

podstawie przepisów prawa art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator ma podpisane umowy 
powierzenia przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 

wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia po okresie archiwizacji określonej 

przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych 

osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udzielenia 

świadczenia. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość udzielenia świadczenia.  

 
 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, znane mi są przepisy  

odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych danych w tym zakresie. 

 

  

 

 

  …………………………………… 
                                                                                                       (data i podpis wnioskodawcy) 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inspektor@b-biodo.pl

