ZARZ1\DZENIE NR 43/2019
\VO.JTA G~lINY SOCHOCIN
z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakladowego Funduszu S\\iadczen
Socjalnych w l)rz~dzie Gminy Sochocin

podstawie art. 33 ust. 3 just. :; ustawy z dnia R marca 1990 roku 0 samor.l~dzic
gminnym ( Dz. U. z 20 I 9 r. poz.506 ) oraz art. 3 ust. L art. 8 uSL2 i art. lO ustaw) z dnia 4
marca 1994 roku 0 zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (Dz. U. z 20 18r. poz. 1316 zee
zm.) zarzqdza si~. co nast~puje:
Na

§ 1.1. \Vprowadza Sl~ Regulamin Zakladowego Funduszu
w Urz~~dzie Gminy Sochocin stanov.. iqcy zal'1cznik do zarzqdzenia.

S'\\Jadczen

Socjalnych

2. Traci moe Zarz~dzenie Nr 18/2016 W6jta Gmin) Sochocin z dnia 23 lutego 2016 L roku
'" sprawie wpro\\adzenia Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych
w Urz~dzie Gminy Sochodn .

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza si~ Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarzqdz~nie

wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalacznik
do Zar~dzenia Nr·!3.20IQ
\\'6jta
Sochocin

20 I() f,

Regulamin ZakJadou-ego Funduszu Su-iadezen Socjalnych

"

Urz~dzie

Gminy Soebocin

Rozdzial I

Postanowienia ogolne, definicje

§ 1. 1. Regulamin ZakladO\\cgo Funduszu S\\iadczeil Socjalnych (zwany dalej Funduszeml.
zostal opracowany \\ uzgodnieniu z wybranym przez zalog<; do reprezentowania jej interes6",
pracownikiem. na podstawie:
1) ustaw) z dnia 4 marca 1994 r.
z 2018r. poz. 1316 ze zm.):

0

zakladowym funduszu swiadczcll socjalnych (Dz.U.

2) rozporzlfdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 9 marc a 2009 r. w sprawie sposobu
ustalania przeci~tnej iiczhy zatrudnionych \,\ cdu naiiczania odpisu na 7~klado\\y fundusz
swiadczen socjalnych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 43. pOL. 349).

2. Regulamin okrdla zasady przeznaczania srodk6w Funduszu na poszczeg61ne cell', rodzaie
i formy dzialalnosci socjalnej oraz zasady i \varunki korzystania z usIng i swiadczen
tlnansovvanvch z Funduszu.
§2. Detlnicje

1.Uekroc \\ regulanlinie jest mO\\3 0:
1 ) lIstavde -rozumie
przez to ustawt; z dnia -l marca 1994 roku
swiadcze6 socjalnych :

0

zakladowym funduszu

1) W6jcie - rozumie sit; przez to \V6jta Gminy Sochocin:
.,

Urz~dzie

- rozumie

przez to Urz'ld Gminy Sochocin:

3) funduszu - oznacza to Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych tworzony
v.' Urz~dzie Gminy Sochocin:

4) Reprezentancie
- oznacza osob y \,,:ybranq \\ gloso\vaniu ja\vnym.
g!OS(lW. kt6ra r.::prl'zentuje zajog~ przed W6jtem W spraw8ch socjalnych.

wi~kszosci,!

Rozdziat :2
Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 3.1. Ze swiadczeI'l Funduszu mog'l korzystac:
1)

pracownicy. tj. osoby zatrudnione bezposrednio przez pracodawcc; na podsta\vie umow)

o prac~, niezaleznie od rodzaju zawartej umo\\}

praco\',nicy korzystajqcy

Z

Of'dZ

wymiaru czasu praey. \\ tym takze

urlop6w \\ychm\a\\czych :

:1) najbJizsi czlonkowie rodzin osob v.'ymienionych w ust. L pkt ]:
:~)

byli pracownicy - emeryci i rencisci oraz czlonkowie ich rodzin.

2. Za najblizszych czlonko\\ rodzin

mVuZa

1) \\sp6Imatzonkow:
2) pozostaj<lce na utrzymaniu i \v}'Chowaniu dzieci wlasnc. dzieci prlysposobione. kt6re nie
ukonczyiy 18 lat.

Rozdzial 3
Zasady i warunki przyznawania swiadczen socjalnycb

§ ·4. Srodkami Funduszu zarzl;ldza W6jt.
§5 l. Przyznanie i wysokosc dofinansowania z

Funduszu do swiadczen socjalnycn dla os6b

uprav,nionych uzaleznia si y ad ich sytuacji zyciowej. rodzinnej i materialnej.

2. S\Yiadczenia

0

ktorych mowa w ust.] udzielane

charakter uznal1im\-y. tj.

zale.l.n~

na wniosek osoby uprav,nionej i maj<1

od srodkow tlnanso\\c)ch Funduszu oraz s}1uacji opisanej

w ust I.

3. Podstawt; do ustalenia swiadczen socjalnych stanowi doch6d netto z ostatnich
miesiycy przed dniem zlozenia \\-njosku. przypadajqcy na czlonka rodziny. wykazany
W

oswiadczeniu osoby uprawnionej .

... Infonnacje podane w oswiadczeniu.

0

kt6rym mo\\'a \\ ust. 3. podlegajq ochronie pnl\\-nej

i slut,! wyl£tcznie do potrzo:b Funduszu.

5. \Vnioski 0

~h:\iadczenia

socjalne osoby uprm.mione skladajq do W6jta .

6. Oecyzje \\ sprawie przyznania poszczeg61nym osobom upra\vnionym swiadczen
z Funduszu podejmuje \\'6jt \\ tenninie 7 clni roboczych od dnia zlozenia \\niosku.

7. \1,/ przypadku odmownego rozpatrzenia \\niosku osobie zainteresowanej nalez) podac
uzasadnienie odmO\\}.

8. Pracoda\vcajest zobowi<!zany do przyznawania swiadczen z Funduszu osobom spelniaj~cym
kryteria socjalne. \\' tym celu pracodawca bada S}1:U3Cj't zycimvit. rodzimlq i materialnq osoby
uprav.nionej. Pracoda\vca bada nie tylko sytuacj~ pracmmika (imlcj osoby upra\\nione:O. lecz
rOIAlliez innych osob

czlonko\'v Jcgo rodziny. os6b pozostajqcych we \\sp6Inym

gospodarstwie domowym.

9. Udost~pnjenie pracodawcy danych osobowych os6b uprawnionych do korzystania
z Funduszu. w celu przyznania ulgowej uslugi i swiadczenia oraz doplary z Funduszu i ustalenia

ich \\}"sokoscL

nast~puje w fomlie oswiadczcnia.

10. W przypadku \\qtpli\'\iosci co do pra",.-dzi\vosci takiego oswiadczenia pracodawca moze
poprosic pracownika

0

okazanie odpowiednich dokument6\\ (np. PIT za poprzedni wk.

dnkumenty potwierdzajqce fnkt leczenia itp.).

11. Dokumenty te nie sq. kopiowane i przechowywane przez pracodawclT. a jedynie okazy\vane
przez pracO\vnika do wgll:fdu.

12. Pracodawca nie gromadzi danych nadmiemych ani nie przetwarza ich \, innych celaclL
anileii przyznanie s\\iadczenia z Funduszu.

Rozdzial -+

Przeznaczenie srodkow Funduszu
§ 6. 1.Srodki Funduszu \\ wysokosci 90% odpisu

\v

danym roku przeznacza si~ na:

1) dofinansm,\anie do wypoczynku pracownik6w zorganizowanego przez nich we wJasnym
zakrcsic. (tzw. wezasy po grusz').} trwaj'lcego przez okres nie krotszy nit 14 kolejnych dni
kalendarzowych. przysluguje jeden faz \v roku kalendarzowym:
dotinansowanic do wypoczynku jest przyzn,mane na wniosek zlozony przez pracownika
w nieprzekraczalnym tcrminie 7 dni od dnia zakonczenia urlopu

(\\76r

wniosku stanm\i zaL

nr J do regulaminu).
b) wyplata dofinansowania nasttrpuje \\ ciifgu ] -+ dni U od dnia zlozenia wniosku:
2) beZZ\\Totne zapomogi pieni~zne udzielane

VI:

szczegolnych \vypadkach zyciO\\ych

lub losow)ch. np. pol,ar. \\'lamanie. ci\;:zka choroba \\',:'ffiagaj,!ca kosztO\\'nego leczenia itp.:

a) \\)Cplata zapomogi

nast~puje

na \\uiosek osoby uprm\l1ionej (wzor wniosku stal10wi zat.

nr 2 do regulaminu).
3) udzielanie pomocy materialnorzeczowej lub tinansowej w celach socjalnych. nun.
postaciswi<ttecznych paczek lub bono\'\; towaro\\)ch:

\\

rekreacyjne i kulturalne. m.in. zorgamzowane ~ycieczkL imprezy
integracyjne. wyjazdy do kina i tealru oraz inne:
a) \\)ptata sv"iadczen nastypuje na wniosek osoby upra\\uionej (\\z6r \\niosku stanowi zal.

nr 3 do reguiaminu I.

2. wysokosc swiadczenia przyznawana
zgodnie z kr)1erium dochodow)TI1 netto
przypadajqcym najednego czlonka rodziny przedstawionym w ponizszej tabeli:

l do 3.000.00 zl

] 00% swiadczenia

i
1

od 3.001.00 do 5.000.00 zl

95% swiadczenia

Powyzej 5.000.00 zl

90%. sv."iadczenia
1

§ 7.1 Srodki Funduszu \, wysokosci 10%) odpisu \v- danym roku kalendarzO\\1'm przeznacza si~

na pozy"czki na cele mieszkaniovve :
11)

rozbudow~

lub

budow~

domu jednorodzinnego mieszkalnego:

2) zakup iokalu mieszkatnego od sp61dzielni mieszkaniowej. tirm) budujqccj do my w mmach

dzialalnosci gospodarczej. od osoby fizycznej:
3) modemizacjt; i
~f)

przebudow~

pomieszczen niemieszkalnych na lokale mieszkalne:

przystoso\\anie mieszkania lub domu do potrzeb osoby niepeinospra\'.11ej:

5) uzupetnienie wldadu budowlanego sp61dzielni mieszkanio\vej:
6) koszty remontu j modemizacji mieszkania lub domu
(wz6r wniosku stanowi zaL nr .:I- do regulaminu).
2. Warunki splaty pozyczki. okres splaty. oprocentowanie. wymogl pon;czenia. wamnki

umorzenia udzielonej poiyczki ustala pracodawca w zaleznosci od posiadanych srodk6w.
1) maksymalnq \\ysokosc udzielonej pozyczki ustala si.; do 5 000.00 z1:

2\ uSlala

oprocentowanie \\ Vi.'ysokosci

od kv"oty udzielonej pozyczki:

3) rata splaty ud7ielon~j pozyczki nie moze bye mniejsza

udzielenia kv.ot) mniejszej od kwoty maksymalnej.
b~dzie

0

200.00 zL a \\ przypadku

ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt L

ustalona indywidualnie \\ umowie:

.~) okres splat: pozyczki "Haz Z odserkami ustala pr'.lcodawca na ok res nie dtul5ZY nit.
mlesi~cy:

:5) splata pozyczki powinna rozpoczqc sit; po uptywic I-go

mjesi~ca

od dnia

udzielenia:

6) udzielcnie pozyczki wymaga zawarcia pisemnej umowy pomi~dzy pracodawcq
a pozyczkobiorq (wzor umo\vy stanowi zai nr 5 do regulaminu):
7) \\arunkiem przyznania pozyczki jest catko\'vita splata poprzednio udzielonej pozyczki:

8) wanmki udzielenia i splaty pozyczki na cdc mkszkaniowe okresla umowa
pomi~dzy

Z~l\\arta

pracodawcq a pozyczkobiorcq:

9) \-\ przypadku nie splacenia pozyczki przez swiadczeniobiorc~ obowi¥ek spoczywa na
pon;czycielach:
10) z dw.il q rozwi¥ania stosunku pracy nicsplacona pozyczka udzielona ze srodko\\
Funduszu podlega natychmiastO\'vcj splacie w caJosci:
11 ) obov/i~zku natychmiastowej splaty pozyczki za zgodi:) i pisemnym oswiadczeniem
por~czycieIi

nie stosuje si~ do:

a) pracownik6w przechodzqcych na emery tun; lub

b) os6b_ z ktorymi rozwiqzano
umowa

0 prac~

U1110W<; 0

rent~:

prac~ na mocy porozumienia stron lub z kt6rymi

zostala rozwiqzana z powodu reorganizacji lub likwidacji stanov.iska pracy:

12) niesplacona cz~sc pozyczki mieszkaniowej moze zostac umorzona na wniosek
w przypadkach losowych: pozar. powodZ itp.- w calosci lub

\y

cz~sci:

13) niesplacone zobowi'!zanie z t)lulu udzielonej pozyczki z Funduszu \vygasa w chwili
smi,.:rci praco\\l1ika:
1-l) w sprawach \'.:ymienionych w pkt II. lit. a i b oraz pkt 12 decyzj~ podejmuje \~Yojt.

Rozdzial5

Postanowienia koncowe
§8. Prm,\adzenie dokumentacji zwi')Zanej

Z

obslugq Funduszu w tym sporz~dzanie

protokol6w ze spotkat1 pracmmikow w sprawach Funduszu. \V6jl powierza praco\/,\,nikowi
Urz~du

w zakresie czynnosci.

§9. W spr.:1\vach nieuregulowanych w regulaminie Funduszu zastoso\\anie rnajq po\\szechnie
obo\\i¥llj~ce

przepisy pravva.

§ to. 1. Administratorem danych osobowych przet\\arzanych przez Fundusz w

Urz~dzje

Gminyjest Urzq.d Gmin) w Sochocinie (dalej r6v,:niezjako: .. ADO", .. Pracodawca"). adres: u1.
Guzikarzy 9. 09-110 Sochocin.
2.. Podstaw~ przetwarzania danych osobowych pracownik6w i innych os6b uprawnionych do
korzystania ze srodk6v. Funduszu jest art. 6 Ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. ~ lit. b rozporzq,dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (LIE) nr 2016/679 z 27.04.20]6 r. w sprmvie ochrony os6b
tizycznych w zwi'4zku z przetwarzaniem danych osobovvych i \\ sprawie s\\obodnego
przeptywu takich damch oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\\'£ (og6lne rozporzqdzenie
o oehronie danychl (Dz.Urz. U E L z 2016

3. Reprezentant lalogi. kt6ry

f.

119. s. 1) - dalej RODO.

w imieniu pracoda\vcy bierze udzial w puetwarzaniu tyeh

danych. posiada imienne upo\\aZnienie do przetwaf721nia danych osobowych. a takze
zobowiqzany jest do zachowania tych danych oraz srodk6w je zabezpieczajqcych w poufnosci.
Wzor upovvaZnienia wraz z zobowiq.zaniem do zachowania poufuosci stanowi zal<:Jcznik

ill

7

do Regulaminu.
4. Dane osobowe os6b uprav"nionych do korzystania z funduszu przechowy\\ane Sq przez okres

nie dlutszy nit

to niezbt;dne do

przyznania ulgowej uslugi i swiadczenia oraz doplaty

z FlLlnduszu oraz ustalenia ieh \vysokoscL a takZe przez okres dochodzerua/obrony praw lub

roszczen z nimi zwiq,zanych ezy tet

\~;ykazania

zgodnosci przyznanego swiadczenia

z przepisami w przypadku kontroli organo\\ pans1\',owych (np. lUS. US J.
5. Raz

Vi

roku kalendarzO\vym dokonywany jest przeglqd danych osobowych gromadzonych

przez Fundusz. celem z\1I;eryfikowania. ktore dane osobowe S,!- jeszcze konieczne. a kt6rych
daJsze przeehowyv,anie jest juz zb~dne.

6. Zgodnie z art. 13 i 14 RODO pracodawca realizuje Obowiq,zek Informacyjny \\"obec os6b

ubiegajqcych silY

0

~h:viadczenie na etapie gromadzenia danych. czyli w momeneie skladania

przez praCO\'11ika oswiadczenia.

W uzasadnionych sytuacjach Obovviqzek Informacyjny moze zostac zrealizowany p6i:niej

jednak 'W terminie nie dluzszym niz 30 dni.
7. \Vzor klauzuli intormacyjn~i dla 0500 uhiegaj,!cych Sit; 0 swiadczenie stanowi zah~cznik
nr 6 do Regulaminu ZFSS

tpodpis przedsrawiciela pracownikow)

Zal~CZDik

nr 1
do Regulaminu

(imi~

i naz\\ isko)

(stanowisko slutbowe I

zam, " .. " ....................................

Pan
W6jt Gminy
Sochocin

Wniosek 0 dofinansm\anie w'l'Poczynku z ZFSS

Uprzejmie prosz~ 0 dofinansowanie z ZFSS do wypoczynku zorganizowanego
\\e wlasnym zakresie (tzw. wczasy pod gmsz'! ) W okresie od ............... do ................. .
.k'dnoczdnie oSv\iadczam. ze doch6d netto przypaclajqcy oa jednego czlonka \\ mojej
rodzinie W okresie 3 miesi~cy poprzedzajfj.cych dzicl1 zlozenia v.niosku wynosi:
do 3 000.00 zl
b) od 3 001.00 do 5 000.00 zl
c) ponad 5 000.00 zt
a)

o.swiadc=am. ::e lIJ11o::iil1'iono mi ::;apo::;nallie sif ::; i'!liJrmacjomi dot. pr::;etwar::;ollia danych osohowrch.

(data i podpis pmcO\'Ionikai

Decyzja pracodawcy:
\Vyratam zgod\t na \\ yptat~
\\ R';guiaminie ZfSS.

(podpis pracodawcy)

s\\

iadczenia socjalnego ustalonego zgodnie z kryteriami prz}j~tymi

Zal~cznik

Nr ~

do Regulamim.l
(imi~

i nazwisko I

i slano\'o isl-o sluzbowe)

Pan
\V6jt Gminy
Sochocin

Wniosek 0 zapomoge z funduszu socjalnego

Uprzejmie prosz~
Zaponl0g~

0

przyznanie zapomogi z ZFSS kwocie .................................. .

przeznaczy na: .......................................................................................................... ..

CalkO\vity doch6d w rodzinie (netto) ......................................................................................... .
Liczba os6b utrzymujq.cych sit; z dochodu ................................................................................. .

Data pobrania poprzedniej zapomogi z ZFSS ............................................................................ .
()pis sytuacji .............................................................................................................................. ..

Zalq.czniki dokumentuj'1cc potrzebt; przyznania zapomogi:

O,;triadc::am. =e umodiwio1l0 mi ::apo::mmie sir:; infbrmm.jumi dot. pr::elwar=ania dan.rch osoboll:a~h.
(data i podpis pracownika)

Decyzja pracodawcy:
Wyrazam zgod~ na \\)plat~ swiadczenia socjalnego \\ h .. ocie \\Skazallej we \\niosku z lFSS.

( podpis pracoda\\cYI

nr 3
(imi~

i nazwisko)

(5tanO\\ isko

do Regulaminu

sluzbowe I

lam. ,.... ,.................................. ..

Pan
W6jt Gminy
Sochocin

\Vniosek 0 przvznanie swiadczenia socjalnego z ZFSS

Uprzejmie prosz~ 0 przyznanie sv~iadczenia socjalnego \\ zwiqzku ze zblizaj<j.cymi
S\,'i~tami ........................... w formic tlnansO\\cj - rze-czower
JednoczeSnie oswiadczam. :i.e dochbd netto przypadajqcy na jednego czlonka w mojej
rodzinie W okresie 3 miesi~cy poprzedzajqcych dzien zlozenia wnioskll wynosi:
a) do 3 000.00 zl
b) od 3 001.00 do 5 000.00 zl
ponad 5 000.00 zl

O<wimk::am. ::e umo::liwiono mi ::;(/po:;mmie Jil(

::;

int()rmacjami dot. pr::etwar::£Inia dann:h osoh0l1:rch.

(data i podpis. pracownika)

Dec:yzja pracodmvcy:
W: razam zgod~ na wyptat~ s\\iadczenia socjalnego ustalonego zgodnie z kryteriami prz)j<;t) mi
w Regulaminie ZFSS.

i podpis pracodawcy)

Zat~cmik

nr 4
do Regulamillu

i nazwisko)
i stanowisko sluzbowe)
7..anl... ,. ......., ......... , ............,"...... .

Pan
W6jt Gminy
Sochocin

Wniosek 0
Uprzejmie prosz<;

0

pozyczk~

na cete mieszkanimve

przyznanie pozyczki z ZFSS kt6r!} przezjlacz~ na:

K\vota pozyczki .............. , .......... " ......................................................... " .... .

Przeznaczenie pozyczki ......................................... ,.,., ........................................................... .

Data splat) poprzedniej pozyczki z lFSS .................................... .......... . ........... .
Rata pozyczki (me mnkj jak 200.00 z1. lub inna ) ................................................................. .
Na pon;czyciela proponujt;: ............................................ "...............................

o.~lI'iadc:;am.

::c umo::iiwiono mi ::l1po::nunie

:: inlormaciwlIi dot pr::ellrar::ania dunych osobmn'ch.

Decyzja pracodawcy:
\Vyrazam zgod y na udzielenie poz:.czki \\ k\\ode

.......... ,'" ............... , ....... .

( podpis pracodawcy)

\\~"azan~j

we \\l1iosku z ZFSS .

Zalacznik nr 5
do Regulaminu

llMOWA
pOZyczki z Zaldadowego Funduszu Swiadczen Socjalnycb
W dniu ...... ., ............ pomitrdzy

Urz~dem

Gmin) Sochocin rcprczcntO\\anym przez
L\\an)ID dalej ..Pracodawq'· przy
..................... '" .......................................... .

................................. - W6jta Gminy Sochocin

kontrasygnacie Skarbnika Gminy

a
PanemjPani~

............•................. ......... zwanyminq dalej ..Pozyczkobiorcq"'. zam .
........... ................... ...... .......... zostala zawm1a umowa 0 nast~pujqcej tresci:
§1

Na \\'niosek Pozyczkobiorcy z dnia ..................... roku pracodawca udziela pozyczki na
zasadach okreslonych niniejsz<t umo\"q. sporz"l:dzonq W oparciu 0:
.. ustaw~ z dnia 4 marca 1994 r. 0 zaktadowym funduszu swiadczen socjalnych (Dz.
z ........... poz .............. ).
.. regulamin zakladO\vego funduszu s\\iadczen socjalnych \\ Urz~dzie Gminy Sochocin
. fir ............ n019 W"
' z d'
(z
. "arZqdzeme
'oJta G'
mmy Soc h
oem
ma .......................... .
ze ZITI.) w kwocie '" ................. ( shwvnie: .................................................. ).
Pozyczka podlega oprocentowaniu w \\Y'sokosci 3~iO od udzielonej kwo!} pozyczki.
§2
1. Pozyczkobiorca zobowiqzuje si~ splacic:
~ odsetki platne w miesiqcu ............ 10......... w kwocie .•........ zt.
- pozyczk~ \V okresie od dnia ............ do dnia ........... w ro\vnych ratach miesi~cznych t.i.
po .............. zl.
2. Pozyczkohiorca upowaznia pracodawcc: do potr~cania naletnych rat pozyczki z
przysfugujqCego wynagrodzcnia i zasi!ku chorobowego.
3. \V uzasadnionych wypadkach pracodawca na wniosek pracownika maze umorzyc w czt;sci
lub \v calosci niesplaconq
pozyczki.
1.;.

.

§3
W spmwach nieuregulowanych niniejszq umow'l majq zastosowanie przepisy ustawy z dnia
4 marca 1994 roku 0 zakiadowym funduszu :hviadczen socjalnych (Dz.
z........... paz .......... )
oraz ustaw) Kodeks cywilny.
§4
Zmiana warunk6w okreslonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§5

1. Umo\,,'a zostala sporzqdzona \\ [rzech jednobrzmi1.Jcych egzcmplarzach.
Na pon;czycieli pozyczkobiorca proponuje:
... zam.

Pozyczkobiorca

Skarbnik Gminy

\V6jt

\V razie nieuregulowania we \vlasciwym czasie pozyczki wyrazam zgod<; na pokryeie na\eznej
hvoty z mojego wynagrodzenia.
.................................................. ...{podpis POf'fczyciela}

Zat~cznik

nf 7

do Regulaminu

llpowainienie do przetwarzaoia danych osobowych z doia _ _ _ _ __
- Zakladowy Fundusz Swiadczeii Socjalnych
Dzialajqc na podstH\\ie art. 29 rozporzl;Jdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016;679 z
27 kwietnia 2016 f . \ \ sprav, ie ochrony osob fizyc,ll1ych \\ Z\\ iqzku z przetv"arzaniem danych
'Jsobowych i \\ spra\\ ie s\\obodnego przepl) \\ u takich danych oraz uchylenia dyrekl) \\} 95/..t6!WE
(og6lne rozporz::}dzenie 0 ochronie danychl (Dz.Urz, UE L 119. dale;i ROOO) Wojt Gminy Sochocin
(dalej jako: .. Administrator"') upm'vaznia Paniq/Pana:
zatrudnion~/ego na S1auO\\ isku:
jato czfonka komisji soejalnej. do:
a) przet\\arzania danych osobO\\ yell osob tlzycznych upra\\ nionych do korzystania uj.
pracownikcn,\. emerytiw, i rencist.ow oraz czIonko\\ leh rodzin. osob POZOSt:.yifce z nimi \\c
wspolnym gospodarsrwie domO\\ym itp.) z ZFSS za\\artych \\ dokumentach przet\\arzanych
\\ lonnie papicrO\\ej i elektroniczncj w tym mi~dzy innymi do: zbierania. utn\alania. \\gll!du.
zmian). udost~pnjania \\ zakresie doz\-\ olonym przez obowi~zllj~ce przepis),
b) przetwarzania danych (zgodnie z definicjl.! przetwarzania okreslon~ w ROOO) w zakrcsie
v.ynikajqcym z obO\\i~zuj'lcych przepisl'm Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 0 zaktadowym
fundllszu s\\iadczell socjalnych oraz Regulaminu ZFSS (kt6r) okrdla mi,¥dZ) innymi: zasady
korzystania j przyznawania swiadcze!l l ZfSS. a takZe z3\\iera informacje 0 zakresie danych
jakich pracoda\\ca moze zqdac od osob uprawnionych do korZ)stania z ZFSS).
Jednoczesnie zobo\', i'tlujt; PaniqJPana do przetwarzania danych osobowych \\ zakresie i zgodnie z
udzielonym upowaznieniem oraz z przepisami ROOO. usta\\, yo ochronie danych osobowych. Kodeksu
prac:. ustaw) 0 ZFSS. Polityk<t ochrony danych osobO\\ yell i standardami obo\\ iqzuj'lcymi 11
Pracoda\\cy, a takze przepiso\\ podatkowych. uhezpieczell spotecZll)ch i innych odnosli}c)Ch si~ do

zakresu dzialalnosci ZFSS.

Pouczam Panil:fiPana. ie osoba. kt6ra zostala upo\\azniona do przetwarzania danych osobo\\ych.
obmvi'lzanajest zachowac te dane Qraz spo50by ich zabezpieczenia \\ tajemnicy \v okresie zatrudnienia
i peiinienia funkcji cztonka komisji lFSS lub po odwotaniu niniejszego pemomocnict,\a. lub po ustat,liu
zatrudnienia i pelnienia funkcji cztonka komisji lFSS. Jub zaprzestania pelnienia funkcji czlonka ZFSS.
Upowaznienie jest v. a7Jle przez okres PaniiPana zatrudnienia u Pracoda\\cy i pelnienia funkcji

Reprezentanta Zalogi ZFSS lub do od\\-olania.

(podpis osoby uprawnionej do nadania
upo\\ainienia)

Odebraramiem:

Upowaillienie do przetwan..ania dSllych osoooll')'ch z dnia 31 maja 2019r.

- ZakJadowy Fundusz SwiadC'Len Soejalnycb
Dziafajc¥c na pod!>tawie art. 29 rozpomtdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (HE) 20161679 z
21 kwietnia 2016 f. W sprnwie ochron.y os6b fizycznych w nvi,¢m z pTZ~ruzaniem dan)'"Ch
osofxrwych w sprawie
p.zeplywu takich danych ol<u uchylenla dyrekt)'\vy 95/46!WE

(ogblne rozpor"z'~dzenie 0 ochronie danychl (D:d)'L~ UE L 119. dalej ROOO) W6jt Gminy Sochocin
(dalej jake: ,.Administrator") upowaZnia Pani~./Pana: GraiyB~ Nanyasq. z.atrudniomVCSo na
st.'lnowisku: Podinspektor ds. Kontroli zar:r~dezej i fundllszu soIetkiego jako reprezentanfa ufogi,
do:

przetwarmuia danych osobowych osOb tl:zycznych uprawnionych do kOrL)'5tania l.tj.
pracownikow. emerytow i rencist6", oral czlonk6\\ iell roozin. os(lb pozomjqce z nimi we
wspblnym gospodarstwie domowym itp.) z
zawartych \\' dOKumentach przetwarzanych
w formie papierowej i elektronicznej w tym mit;ldZ} innymi do: zbierania, utrwaiani:L wgL:Jdu.
zmiany, udost~pniania w zakresie
przez obowi'lZUj'lce pu..cpisy.
b I przerwarzania danych (zgodnie z
przetwarzania okreslonq w ROOO) w zakreSIC
wynikaj~cym

Z obowii}Zujl.lCych prlepis()w lJstawy 7 dnia 4 marea 1994 r.

(l

:zak~)im

swiadc.lcn socjalnych oraz Re.!,..TUlaminu ZFSS (klory okresla mi~zy innymi: zasady
korzystania i przyznawania swiadczen z ZFSS. a takte zawiera informacje {) zak.resie danych
jakich pracodawca moze iqdac od osob uprawllionych do korzystania I ZFSS).

J.ednoczesnie .lobowiqzuj<; Pani.-.,'Pana do przetwarzania danych osobowych W 7Alk.resie i 7.goonie z
udzieionym upowaZnicniem oraz z przepisami RO[x). usta\\·..) ' 0 ochronic danych osobowych, KodeKsli
pracy. ustawy 0 ZFSS. Polity~ ochrony danych osobow)'ch i standardami obowli}ZUj'l"(;ymi u
Pracodawcy, a ta.kZe przepis6\" podatkowych. I.lbezpieczen sfK~ecznych i innych odno~ych sit; dQ
zakresu dziaialilosci ZFSS.
Pouczam

Pani~fPana.

is: o50ba. ktora losta!a upowainiona do pr.retwarzania dan)ch osobowych.

obowi'lzllnajest zachowac te dane oraz SfK~S<I.")by

z1lbezpieczenia W biJe-mnle} W okresie zatrndnieni3
i pemienia funkcji cztonka komisji ZFSS lub
odwolaniu niniejszego pemomocnicrwll.. lub po ustaniu
zatrudnienia i pelnit:nia funkcj.i czJonka komisji ZPSS, lub 711przes.tania petnicnia funkcji czlonka ZFSS.

Upowamienie jest wame

p.LCZ

okres PanilPana zatrudntellia u Pracodawc) i pelnieaia rlUlkcji

Repr{'untunta 7..alogi ZFSS lub do odwolan ia.

(podpis osoby u~rd.y,.rmr*jjm:ntMt3I1lT3
upowa.znienia) > •

! data i }K'I()pis {)soby

Uponainienie do przetwarzania dao~ch osobowycb z dnia 31 maja 2019r.
- Zakladol'ry :Fundusz Swiadczen Socjalo}'cb

Dzialaj'lc na podsta\\ ie art. ~9 rozporz(Jdzenia Parlamenw Europejskiego i Rady (U E) 20

z

27 I~\\ ietnia 2016 r. \\ spra\\Ie ochron:- os6b fizyczllych \\ z\\ i,!zb.u z przet,,\arzaniem dan~ eli
osobo\\) ch i \\ spra\\ ie 5\\ obodnego przepl) \HI takich danych ()raz uchy lenia dyrekt) W)
(og6lne rozporz'Jdzenie 0 ochronie danychl (Dz.l'rz. UE L 119. dal~i RODOI \\:(~it Gminy Sochocln
jai-..0: .,Administrator") upcmatnia Paniq/Pana: Sylwi~ Peploiiskq. zatrudniom.vego 113
stan,)\,. isku: Kiermynik Wydziatu Organizac~"jnego jako osobt; odpo\'dedzialn~ 1.8 obstug~
administTaC)jnq. do:
a) przet\\arzania danydl osobowych os(}b
ch upr~mnionych do korzystania (tj.
pracov"nik\'m, emeryto\\ i rencisto\\ oraz czionk6\', ich rodzin. osob pozosta.i<:)ce z nimi \\e

\\ sp6ln~ m
ie dOlno\\ ym itp.) z IF5S l3\\ anych \\ dokurnentach przet,,\arzlm~.:11
" formic p<lpiero\\cj j elektronicznej \\ t)ltl mh;'dzy inn) mi do: zbienmia. utr\Hllania. \\~.dlldu.
zmiany. udost~pniania \\ zakresie dozwoloIl) rn przez obowi<)zujllce przepis)
przet\\arzania dan)ch (zgodnie z
przet\\arzania okrdlon,! \\ RO[)()} \\ .lakresie
\\) nikaj~c) lH z ob~)wi~zuj~cych przepiso\\ Usta\\) l dnia '"* marca 1994 r, (I l'l1..tadO\\ ~ m
funduszu sv"iadczen socjalnych oral Regulaminu ZFSS (ktory okrdla mi~dZ) inoymi: za5ad~
korzystania i prZ)zna\\ania s\\ iadczen z ZFSS. a takze za'\ iera informacje 0 zakresie danych
jakich pracoda\\ca moil' zqdac od osob upra\\nionych

korzystania z Zf5S).

lednoczeSnie zobO\\
Panj~/Pana do przet\\arzania dan)ch o'iobowych \\ zakresie i zglxfnie z
udzidonym upO\\aZnieniem oraz z przepisami RODO. ustawy 0 ochronie danych osobo\\)ch. Kodeksu
prac).
0 ZFSS. Polity kq ochrony danych osobowych
standardami oi}{m iqzujilcymi u
Pracodawcy. a takze przepiso\.\ podatko\,l.ych. uhezpieczell ""'H""'"u"ch i irm~ch odnos~cych sj~ do

zakresu dzia!alnosci lFSS.
Jflouczam Paniq/Pana. ie osoba. ktora zostala upo\\alniona dCI przem317..ania dan)ch osobo\\)ch.
obm\iqzanajest zaChtm3C te dane oraz sposoby jell zabezpieczenia \'v tajemnicy \\ okresie zatrudnienia
i pelrienia funk~ji cltonka komisji ZFSS lub po od\\oianiu niniejslcgo pernomocnict\\a. lub po ustaniu
zatrudnienia i peinienia funkcji czlOllka komisji ZFSS. Illb zaprzestania pelnienia funkcji czlonka ZFSS.

Up<.mainienie jest \\aine

Odebratam/em:

