Załącznik nr 2

Poznań, dnia.......................................
................................................................
(nazwisko i imię)
…………………………………………
…………………………………………
(adres zamieszkania)
.................................................................
(seria i nr dowodu osobistego)

WNIOSEK
o przyznanie pożyczki z ZFŚS
na cele mieszkaniowe
Proszę o przyznanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki
w wysokości...................................... złotych z przeznaczeniem na:
1)
2)
3)
4)

remont i modernizację domu jednorodzinnego,
remont i modernizację mieszkania,
kupno mieszkania,
kupno domu jednorodzinnego.

*(właściwe podkreślić)

Przyznaną pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ciągu ………… miesięcy.
Jako poręczycieli proponuję:
1. ..............................................................zam. ……………...................................................
nr dowodu osobistego .............................................................
podpis .....................................................................................
2. ............................................................ zam. ......................................................................
nr dowodu osobistego ...........................................................
podpis ..................................................................................

………………………………………..
podpis wnioskodawcy

Załączniki:

Szanowni Państwo w myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana
Paderewskiego ul. Święty Marcin 87 61-808 Poznań
dane kontaktowe: T: +48 61 856 89 00 (centrala); fax: +48 61 853 66 76
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się
skontaktować: iod@amuz.edu.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis prawa:
ustawa

z

dnia

28

wrzesień

2018

r.

Prawo

o

szkolnictwie

wyższym

i nauce, Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia
4 marca 1994 r., Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń socjalnych.
5. Dane

osobowe

nie

będą

przekazane

do

państw

trzecich

i

organizacji

międzynarodowych.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
7. Macie Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Macie również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Możecie wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
danych Osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia
możliwości przyznania świadczenia socjalnego. Konsekwencją ich niepodania będzie
brak możliwości skorzystania ze świadczenia socjalnego.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

………………………………
podpis

