
Załącznik Nr 2 do Regulaminu ZFŚS YAPP                                

                                                                                                                                                              

........................................................................                                                    
....................., dnia .........................

Nazwisko i imię  pracownika/osoby uprawnionej*)

...................................................                                                                                                      
Nr ewidencyjny                                                                              

Komisja Socjalna 
Yazaki Automotive Products Poland
w Mikołowie  

WNIOSEK
o przyznanie ze środków ZFŚS pieniężnej zapomogi losowej

Zwracam się o przyznanie bezzwrotnej/zwrotnej*) pieniężnej zapomogi losowej ze 
środków ZFŚS w związku z 
………………………………………………………………………………………………………………
…………....
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..

   Proszę opisać zdarzenie oraz związane z nim wydatki/koszty

Do wniosku dołączam następujące dokumenty/kopie dokumentów

1) …………………………………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………………………………..

3) …………………………………………………………………………………………..

4) …………………………………………………………………………………………..

Oświadczam,   że  średnie  miesięczne  dochody**) wszystkich  członków  mojego

gospodarstwa  domowego w okresie  3  miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia

wniosku  wynosiły  ...............................................  zł,  co  w przeliczeniu  na  członka

gospodarstwa domowego stanowi ...................................... zł.  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
w  celach  przyznania  świadczenia  ze  środków  ZFŚS  Yazaki  Automotive  Products
Poland.

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

                                                                                                        podpis pracownika/osoby uprawnionej                                                                       

Opiniuję  pozytywnie / negatywnie*)  wniosek
                                                                                      
……………...................................................................................................
............



                                                                                                                              podpis członków Komisji Socjalnej
YAPP 

Kwota  dofinansowania  ze  środków  ZFŚS  ............  zł  (słownie:  ………..
…………………………………………) brutto
                                                                                   

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

                                                                                                                                          podpis członków Komisji Socjalnej 
YAPP       

  *) niewłaściwe skreślić
**) przychód pomniejszony o koszty uzyskania oraz składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne i podatek

Potwierdzenie zapoznania się z Klauzulą RODO

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  i w sprawie swobodnego  przepływu  takich

danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.  Urz.  UE  z  2016,  L  119,  dalej:

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Yazaki Automotive Products

Poland sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania świadczeń z ZFŚS

Yazaki Automotive Products Poland. 

Podstawą  do  przetwarzania  tych  danych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  a)  i   lit.  c)

rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  w związku  z  art.  8  ust.  1a-1d

ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020, poz. 1070).

Dane  osobowe  są  przechowywane przez  okres  niezbędny  w celu  przyznania,

ustalenia  i wypłacenia  świadczenia  Funduszu,  nie  dłuższy  niż  przez  rok.

Następnie dane te zostaną zniszczone.

3. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych

osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,

wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania  danych,  przenoszenia  danych oraz

prawo do cofnięcia zgody. 

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ich  niepodanie  może  skutkować

nieprzyznaniem świadczenia z ZFŚS Yazaki Automotive Products Poland.

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

...............  
                                                                                                                  podpis pracownika/osoby uprawnionej 


