DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ
Sekcja Socjalna
WNIOSEK
o przyznanie pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych
1. Nazwisko i imię wnioskodawcy……..……………………..……….......................
Adres zamieszkania………………………………………………………………………
Nr telefonu………………………………………………………………………………….
2. Proszę o przyznanie mi pożyczki zwrotnej z przeznaczeniem na remont
mieszkania / remont domu w wysokości………............................................
słownie:…………………………….……………………………………………………….
którą zobowiązuję się spłacić w 24 miesięcznych ratach.
3. Oświadczam, że zapoznałem /am się z regulaminem przyznanej pożyczki
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
4. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
świadomy/a/ odpowiedzialności regulaminowej i karnej/art.233 §1 KK/.

Bielsko-Biała, dnia……………………

……………………………….
/podpis wnioskodawcy/

5. Zaświadcza się, że Pan/i/………………………………………………………………
zamieszkały /a/ w ……………………………………………..………………………..
jest ujęty /a/ w ewidencji emerytów i rencistów w Bielsku-Białej i nie
posiada zadłużenia z tytułu pożyczki ZFŚS.
……..………………………………
/pieczątka i podpis upow. pracownika/
Proszę o wypłatę:

□ do kasy
□ na konto nr:…………………………………………………………………….………………
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Przyznaje się Panu /i/...................................................................................
pożyczkę na...................................................................................................
w wysokości...................................................................................................
płatną w 24 ratach miesięcznych od ………………………..................................

Związki Zawodowe:
1. ZNP

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

2. NSZZ „ Solidarność” ..................................
3. ZZ „ Solidarność 80 ” ..................................

Bielsko-Biała, dnia……………………….

ZATWIERDZAM

...............................................
/podpis Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych/
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Klauzula informacyjna na potrzeby korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Bielsko Biała ul.
Akademii Umiejętności 1a.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Mariola Knapek, z którą można kontaktować się w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych za pośrednictwem:
1) emaila na adres iod@cuw.bielsko-biala.pl
2) telefonicznie pod numerem 33 499 23 45
3) pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) finansowania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych [dalej: ZFŚS] na podstawie udzielonej
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
2) udzielenia pożyczki, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed
zawarciem umowy w zakresie zawieranych umów z funduszu świadczeń socjalnych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie
przepisów prawa m.in.: podmioty realizujące zadania publiczne a także podmioty, współpracujące z nami tj. dostawcy
systemów informatycznych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z ZFŚS
oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia praw lub roszczeń.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udzielenia świadczenia socjalnego z ZFŚS.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
10. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi ochrony danych, którego dane
kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny
związane z Państwa szczególną sytuacją.

…….…………………….
/Podpis pożyczkobiorcy/

Podpisy poręczycieli:
1)..................................................
2) ..................................................
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UMOWA

w sprawie pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów
zawarta
w

w

dniu...............................pomiędzy

Bielsku-Białej

zwanym

dalej

Centrum

Pożyczkodawcą

Usług
a

Wspólnych

Panem/Panią/

......................................................................................................................
zwanym

/zwaną/

dalej

Pożyczkobiorcą,

zamieszkałym/ą/

w ................................................................................................................
miejscowość, ulica i nr domu
§1
Na podstawie wniosku z dnia ........................................ została przyznana
Panu /i/ .......................................................................................................
pożyczka

ze

środków

Zakładowego

Funduszu

Świadczeń

Socjalnych

w wysokości…………………………………….............................................................
słownie………………………………………………………………………………………………
z przeznaczeniem na ............................................................................................
oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym.

§2
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości wraz z odsetkami przez okres
............................................................................................................................
Pierwsza rata wynosi ...................zł. następne po ....................zł. miesięcznie
poczynając od:......................................................................................................

§3
Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę wraz z odsetkami – zgodnie z § 2 niniejszej
umowy na konto Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej:
PEKAO SA 70124041421111000048232999
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§4
Poręczycielami są:
1/

Pan/Pani

………………………………………………………………………………

zamieszkały/-ła

w

……………………………………………………………………….

legitymujący/-ca się dowodem osobistym o numerze i serii …………………..
wydanym

przez

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..
2/

Pan/Pani

………………………………………………………………………………

zamieszkały/-ła

w

……………………………………………………………………….

legitymujący/-ca się dowodem osobistym o numerze i serii …………………..
wydanym

przez

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..
Wyżej wymienieni Poręczyciele przedłożyli zaświadczenia o zatrudnieniu na czas
nieokreślony, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

§5
1. Poręczyciele zostali poinformowani o fakcie zawarcia niniejszej umowy
i terminie spłaty pożyczki. W razie nieuregulowania we właściwym terminie
pożyczki zaciągniętej przez wymienionego pożyczkobiorcę ze środków FŚS
wyrażamy

zgodę

jako

solidarnie

współodpowiedzialni

na

potrącenie

należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń.
2. W

przypadku

zwłoki

w

wykonaniu

powyższego

zobowiązania

Pożyczkodawca pośle Pożyczkobiorcy i Poręczycielom wezwanie do zapłaty
a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może żądać od
Poręczycieli spełnienia świadczenia.
§6
Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w okresie krótszym niż określony
w § 2 niniejszej umowy.
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§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
zawarte w Ustawie z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń
Socjalnych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które
otrzymują: pożyczkobiorca i Sekcja Socjalna.

...........................................….
/podpis pożyczkobiorcy/

...............................................
/podpis Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych/

…………………………………………….
/podpis Poręczyciela ad § 4 pkt 1/

..…………………………………………..
/podpis Poręczyciela ad § 4 pkt 2/

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli.

..…………………………
/podpis Dyrektora
lub osoby upoważnionej/
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Zaświadczenia o zatrudnieniu na czas nieokreślony
Pan /Pani/....................................................................................................
Adres zamieszkania.......................................................................................
Dowód osobisty Seria .................. Nr.............................................................
Wydany przez…………………………………………………………………………………
Zaświadcza się, że Pan /Pani/........................................................................
jest zatrudniony /a/ na czas nieokreślony.

……………………………..

……………………………………

/pieczątka zakładu pracy/

/pieczątka i podpis dyrektora
lub upoważnionego pracownika/

Zaświadczenia o zatrudnieniu na czas nieokreślony
Pan /Pani/....................................................................................................
Adres zamieszkania.......................................................................................
Dowód osobisty Seria .................. Nr.............................................................
Wydany przez…………………………………………………………………………………
Zaświadcza się, że Pan /Pani/........................................................................
jest zatrudniony /a/ na czas nieokreślony.

……………………………..

……………………………………

/pieczątka zakładu pracy/

/pieczątka i podpis dyrektora
lub upoważnionego pracownika/
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