Załącznik nr 5  do Regulaminu ZFŚS							Burmistrz Miasta 
										i Gminy Myślenice

Wniosek o przyznanie świadczenia 
socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
dla Nauczycieli Emerytów i Rencistów oraz Nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, którzy uprawnienia emerytalno–rentowe lub prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych nabyli z tytułu wykonywania zatrudnienia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.

Imię i nazwisko wnioskodawcy          							
Adres zamieszkania   	 	   							
Nr telefonu				   							

Proszę o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (właściwe podkreślić):
1) dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie;
2) dofinansowania do biletów na imprezy kulturalno–oświatowe w grupie zorganizowanej przez Nauczycieli;
3) dofinansowania do wycieczek w grupie zorganizowanej przez Nauczycieli;
4) otrzymania zapomogi losowej;
5) otrzymania zapomogi finansowej, w związku ze wzmożonymi wydatkami przedświątecznymi.

													
													
													
uzasadnienie do zapomogi losowej wraz z udokumentowaniem zaistniałej sytuacji

													
miejsce oraz termin wypoczynku

													
data oraz miejsce imprezy kulturalno-oświatowej lub wycieczki krajoznawczo-turystycznej

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:

Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie  zamieszkujących i prowadzących gospodarstwo domowe, za miesiąc 		     	  wyniosły       	                  
brutto, co w przeliczeniu na               osobę/osoby stanowi miesięczny dochód                                  na 1 osobę.
Świadomy odpowiedzialności regulaminowej i karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.


                                                                        						
                                                                                         data i podpis wnioskodawcy

(właściwe podkreślić):*
Przyznaną kwotę proszę przekazać na konto* / do odbioru w kasie* Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

NR KONTA: …………………………….……………………………………………………………….

Złożenie wniosku oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem przyznawania świadczeń z ZFŚS. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie:
a) 	od 15.06 do 15.07 każdego roku
b)	od 15.09 do 15.10 każdego roku
2. dofinansowania do biletów na imprezy kulturalno–oświatowe		– cały rok
3. dofinansowania do imprez sportowo-rekreacyjnych, wycieczek		– cały rok
4. otrzymania zapomogi losowej 	– cały rok
5. otrzymania zapomogi finansowej, w związku ze wzmożonymi wydatkami przedświątecznymi
a) ŚWIĘTA WIELKANOCNE 		– od 1.02 do 28.02 każdego roku
b) ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 	– od 1.11 do 15.11 każdego roku
- dodatkowy termin tygodniowy 	– od 1.12 do 10.12 każdego roku



Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych                                                     w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach.
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskie\go i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.        w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:
1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice z siedzibą w Myślenicach przy          ul. Rynek 8/9, e-mail: info@myslenice.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających          z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach.
3) realizujący powierzone zadania. Dane mogą być przekazywane innych organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.
4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą         z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
Informacji na temat przetwarzania danych osobowych w UMiG w Myślenicach udziela:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 		Krzysztof Dybeł
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 	iod@myslenice.pl
Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną
Oświadczam, że zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam  się z treścią klauzuli informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Mam pełną świadomość podstaw prawnych przetwarzania moich danych osobowych oraz tego w jakim celu będą przetwarzane i jak długo będą przechowywane.
…………………………………………..
                                                                                                                     data i podpis osoby składającej oświadczenie
* ostatnia aktualizacja: 12.08.2019 r. 

