Wniosek należy DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
i wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI

wniosek dla pracownika UW

W N I O S EK
o korzystanie z zajęć rekreacyjnych w Centrum Sportu i Rekreacji UW
1. Nazwisko i imię wnioskodawcy........................................................................................................
2. Numer osobowy w SAP albo numer PESEL wnioskodawcy………………………………………
3. Telefon do kontaktu……………………………………………………
4. Przebywam na urlopie wychowawczym od .......................................... do ......................................
5. Proszę o przydzielenie karnetu na korzystanie z:
basenu - semestr letni (od 01.02.2022r. do 30.06.2022r.)
czas pływania (przebywania w wodzie) 45 min. – wejście o pełnych godzinach i w połowie
pełnych godzin.
W soboty i niedziele pracownicy mogą korzystać z basenu wraz ze swoimi dziećmi.
Karnet obejmuje 20 wejść w ciągu semestru.
W tym samym semestrze nie można otrzymać dofinansowania zajęć na basenie oraz
zajęć na ściance wspinaczkowej.

Przyjmuję do wiadomości, że z mojego uposażenia zostanie potrącona zaliczka na podatek
dochodowy od ww. dofinansowania, w przypadku gdy będzie ono kolejnym w br. świadczeniem
otrzymanym przeze mnie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i kwota dotychczas
wykorzystanych świadczeń przekracza 2000 zł brutto.

.......................................................
(data złożenia wniosku)

Kwituję odbiór karnetu nr ..................................
.............................................................
(podpis wnioskodawcy)

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

Klauzula informacyjna
1. Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Uniwersytet

Warszawski

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania i rozliczania świadczenia ZFŚS:
„dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych”.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ∗ – przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek prawny wynika z przepisów
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników; ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych: przyznanie i rozliczenie świadczenia ZFŚS
„dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych” nie będzie mogło zostać zrealizowane.
6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy i współpracownicy
administratora. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcą danych osobowych mogą być także podmioty odpowiedzialne za niszczenie dokumentacji na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, co zapewni Pani/Pana danym odpowiedni
stopień ochrony.
7. Dane osobowe przekazane na wnioskach przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym świadczenie zostało wypłacone.
8. Na zasadach określonych przez RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Klauzula informacyjna znajduje się również na stronie www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dlapracownika oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Biura Spraw Socjalnych.

Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.)
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