Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Świętochłowice, dnia …..................................

…...........................................................................
/ Nazwisko i imię wnioskodawcy/

WNIOSEK
świadczenie dla emeryta, rencisty

1. Proszę o dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego – „wczasy pod gruszą”
za rok …................ *
2. Proszę o przyznanie mi świadczenia świątecznego /Boże Narodzenie/
za rok …................ *

…..............................................
/podpis pracownika/
* niepotrzebne skreślić

Świadczenie proszę przelać na konto bankowe:

Decyzja o przyznaniu świadczenia: przyznano świadczenie w wysokości: …...................................zł
….......................................

Podpisy członków komisji ZFŚS:

/data przyznania świadczenia/

…................................................
…................................................
…...............................................

Załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
z 04.05.2016 r., Nr 119).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach z siedzibą
ul. Krauzego 1, 41-600 Świętochłowice, tel. 32 345 21 60,
email:
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą
w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, ul. Krauzego 1, 41-600 Świętochłowice, tel. 32 345 21 60,
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania świadczeń socjalnych z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych - na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub
innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator
Danych Osobowych;
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych
dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych;
7. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy
lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku istnienia obowiązku ustawowego i nie podania swoich
danych osobowych, nie będzie możliwości realizacji zadania ustawowego, co może skutkować
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku istnienia obowiązku wynikającego z umowy i nie podania swoich danych osobowych,
nie będzie możliwości realizacji umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem
zawarcia umowy a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy;
8. Administrator Danych Osobowych nie stosuje profilowania;
9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

…................................................................

/data i podpis wnioskodawcy/

