Załącznik nr 3 do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZS w Dobrodzieniu

……………………………………….

Dobrodzień, ……………………

(Imię i nazwisko wnioskodawcy )

……………………………………….
(stanowisko /emeryt/rencista)
………………………………………………
(adres zamieszkania)
……………………………..……………….
(telefon)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Dobrodzieniu

WNIOSEK pracownika * emeryta* rencisty *
o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wnoszę o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, w wysokości:...............................zł słownie:..........................................................................zł,
którą zamierzam przeznaczyć na:
zakup lub budowę domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym,
remont i modernizację mieszkania lub domu,
przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny,
uzupełnienie wkładu w spółdzielni mieszkaniowej.
Informuję, że uzyskałem(am) zgodę na poręczenie spłaty pożyczki przez następujące osoby:
Lp.
Imię i nazwisko
Charakter uprawnienia
Podpis
…………………….…………..
Pracownik
ZS
w
Dobrodzieniu
…………………………………
zatrudniony na podstawie umowy pracę
na czas nieokreślony
………………….……………..
Pracownik
ZS
w
Dobrodzieniu
………………….……………..
zatrudniony na podstawie umowy pracę
na czas nieokreślony
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w
składanym
przeze
mnie
wniosku
o
przyznanie
świadczenia
z
ZFŚS(
ustawa
z dnia 28.08.1997r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.922).
Jestem świadomy/-a, że*:
- dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji rozpatrywania wniosków o udzielenie
i przyznawanie pomocy z ZFŚS i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych – Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrodzieniu,
ul. Oleska 7, 46 - 380 Dobrodzień
- mam prawo dostępu do treści danych osobowych zawartych we wniosku i możliwość ich poprawiania,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w przedstawionym przeze mnie wniosku dla potrzeb
niezbędnych do realizacji rozpatrywania wniosków o udzielenie i przyznanie pomocy z ZFŚS jest
dobrowolne,
- niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje nieprzyznanie wnioskowanych
świadczeń.
................................................
(data i podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

DECYZJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRODZIENIU
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Związków Zawodowych w niniejszej sprawie, postanawiam:
Przyznać pożyczkę w kwocie..................słownie............................................na warunkach określonych
w umowie pożyczki na cele mieszkaniowe.*
Odmówić przyznania pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe. *
Dobrodzień, dnia……………………

……………………………………….
( pieczątka i podpis dyrektora)

