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Załącznik Nr 4 

 
 
   

...........................................................................................................                     Siedlce, dnia ………………………..……. 
 (nazwisko i imię)     
                   
……………………………………………………………………………. 

(stanowisko, dział, wydział)  

 

…………………………………………………………………. 

(adres)   

 
Oświadczenie 

osoby uprawnionej do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Uniwersytetu  Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

 
Oświadczam, że: 
 
1) została mi przedstawiona informacja wynikająca z art. 13 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 (RODO) o przetwarzaniu danych osobowych 
moich i członków mojej rodziny w celu korzystania ze świadczeń  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚS zgodnie  
z przepisami. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach (ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 
konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Podstawą przetwarzania danych wnioskodawcy jest Regulamin 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, który został 
ustalony na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994  r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  
i uzgodniony z funkcjonującymi w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach związkami zawodowymi. 

 
 

……………………………………. 
                                                   (podpis wnioskodawcy) 

 

W N I O S E K 

Proszę  o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki na: 
1)  budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym; 
2)  zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego; 
3)  nadbudowę i rozbudowę domu jednorodzinnego; 
4)  modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne; 
5)  wykup zajmowanych lokali mieszkalnych na własność; 
6)  remont i modernizację mieszkania lub domu; 
7)  wpłatę kaucji do Siedleckiego Towarzystwa  Budownictwa Społecznego; 
8) spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele określone w pkt 1-2.  

 

w wysokości .................................zł,  którą zobowiązuję się spłacić w ..................ratach miesięcznych. 

Obecnie zajmuję mieszkanie : do którego posiadam tytuł prawny:  kwaterunkowe, spółdzielcze, spółdzielcze własnościowe, 
inne............................................................................................................... 

które mieści się przy ul…………………………………………………w ………………………………………………… 

Na poręczycieli proponuję pracowników Uniwersytetu  Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach t.j.  
 
1......................................................................... stanowisko  ..................................................................... 
 
2..........................................................................stanowisko...................................................................... 
 
Załącznik szt. ......................... 
1........................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................................ 
3........................................................................................................................................................ 
4........................................................................................................................................................ 
5………………………………………………………………………………………………………………. 
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Oświadczenie 
  (do wniosku o pożyczkę z Funduszu) 

 
Oświadczam, że : 
 
1. Nie korzystałem*, korzystałem*, oraz współmałżonek nie korzystał *, korzystał* z pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych na : 
1)  budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym; 
2)  zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego; 
3)  nadbudowę i rozbudowę domu jednorodzinnego; 
4)  modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne; 
5)  wykup zajmowanych lokali mieszkalnych na własność; 
6)  remont i modernizację mieszkania lub domu; 

 7)  wpłatę kaucji do Siedleckiego Towarzystwa  Budownictwa Społecznego; 
          8)  spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele określone w pkt 1-2. 
 
2. W okresie ostatnich 3 lat nie korzystałem * korzystałem * oraz współmałżonek nie korzystał * korzystał * z pożyczki na remont *  lub  

modernizację * mieszkania – domu. 
 

 
Powyższe oświadczenie składam uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1, w związku z art. 233 § 6 Kodeksu Karnego za 
podawanie nieprawdy lub zatajeniu prawdy. 

 

....................................................................................                                  ........................................................................... 

(data i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie)                                                                           (podpis pracownika składającego)  
 
 
 

 

Wniosek Komisji ds. Socjalnych : 
 
1. Przyznać pożyczkę w wysokości ...................................zł, która podlega spłacie w ................ratach 
 
2. Nie przyznać pożyczki z powodu......................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................................................. 
  
Siedlce , dnia..........................                                                                                ..................................................................................... 

                                      (podpisy członków Komisji) 

Decyzja Rektora 

 

1. Przyznać pożyczkę w wysokości ...................................zł, która podlega spłacie w ................ratach 
 

2. Nie przyznać pożyczki z powodu............................................................................................................ 
 
Siedlce, dnia .......................................  
 
 
                        .......................................... 

                                                           Rektor 
* niepotrzebne skreślić 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach informuje, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, reprezentowany przez Rektora z siedzibą  

przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce; 
2) Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu  

e-mail: iod@uph.edu.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Uniwersytecie 

Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach; 
4) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.); 
5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 
6) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, z których usług UPH korzysta przy  

ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz podmiotom zewnętrznym w przypadkach 
przewidzianych przepisami prawa; 

7) Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów do jakich zostały 
zebrane; 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak nie później 
niż do wypłaty świadczenia. Cofnięcie zgody następuje na piśmie; 

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 


