Załącznik nr 2 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych MBP w Koninie
…………………………………………………..
(miejscowość i data)
………………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………………
(adres zamieszkania)
………………………………………………………………………………………………
(nr konta bankowego)

Oświadczenie o dochodach pracownika
Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających złożenie
niniejszego oświadczenia średni miesięczny przychód brutto na 1 osobę we wspólnym
gospodarstwie domowym mieścił się w grupie:

1 grupa przychodów

do ……… zł

2 grupa przychodów

od ……… zł do ……… zł

3 grupa przychodów

od ……… zł do ……… zł

4 grupa przychodów

od ……… zł do ……… zł

5 grupa przychodów

powyżej ……… zł

wstawić znak „X” we właściwą pozycję
Ja, niżej podpisana(y):
1. Oświadczam, że własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych
zamieszczonych w złożonym oświadczeniu.
2. Jednocześnie stwierdzam, że znana jest mi treść obowiązującego regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

W związku z tym wnoszę o przyznanie mi świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych oraz proszę o uwzględnienie niniejszego oświadczenia przy przyznawaniu
wszystkich świadczeń socjalnych, z których będę korzystać w roku bieżącym.
…………..………………………………………………………………..
(data, czytelny podpis)

* - niepotrzebne skreślić
Definicje niezbędne do wypełnienia oświadczenia:
1) wspólne gospodarstwo domowe – tworzą je członkowie rodziny wnioskodawcy,
zamieszkujący razem z wnioskodawcą w jednym lokalu mieszkalnym lub domu
jednorodzinnym, faktycznie wspólnie utrzymujący się i mający wspólny budżet
domowy (mąż, żona, dzieci, związki nieformalne).
2) przychód miesięczny na jednego członka rodziny – jest to suma miesięcznych
przychodów brutto bez żadnych pomniejszeń każdej osoby wchodzącej w skład
wspólnego gospodarstwa domowego podzielona przez liczbę osób tworzących
to gospodarstwo.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej
w Koninie. Zawarte w oświadczeniu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora
wyłącznie w celu udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z
działalnością socjalną. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia
4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746
z póz. zm.) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania ze świadczeń
socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Złożenie
oświadczeń jest równoznaczne zapoznaniem z klauzulą informacyjną do oświadczenia
o przychodach emeryta/rencisty oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych
danych przez administratora.
…………..………………………………………………………………..
(data, czytelny podpis)

Klauzula informacyjna do oświadczenia o dochodach pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) z siedzibą przy ul. Dworcowej
13. REGON: 311097510.
2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się

za pomocą poczty elektronicznej iod@mbp.konin.pl lub telefonicznie pod numerem
63 242 85 37 w.107.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora

związanych z działalnością socjalną.
4. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do udzielania świadczeń Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych MBP w Koninie.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Dyrektor MBP w Koninie lub

działającego w jego imieniu komisja socjalna.
6. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to

niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu oraz
ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń,
zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego
rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar

Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych

w art. 18 RODO.

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel.
(22) 531 03 00 - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

