
Zarzadzenie Nr50/2022 

Wojta Gminy Badkowo 

z dnia 14 lipca 2022r. 

W sprawie przyjecia Regulaminu dot. dysponowania Zaktadowym Funduszem 

Swiadczen Socjalnych. 

Na podstawie art. 8 ust.2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o 

zaktadowym funduszu swiadczen socjalnych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 923) 

zarzadzam, co nastepuje: 

§1 

Wprowadzam Regulamin Zaktadowego Funduszu Swiadezen Socjalnych wraz z 

zatacznikami. 

Regulamin zostat uzgodniony z Rada Pracownicza przy Urzedzie Gminy w 

Badkowie. 

§2 

Traci moc zarzadzenie nr 36/2019 Wojta Gminy Badkowo z dnia 14.06.2019r. w 

sprawie przyjecia Regulaminu dot. dysponowania Zaktadowym Funduszem 

Swiadczen Socjalnych. 

§3 

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

wos 

mer Ryszard Step A owski



REGULAMIN FUNDUSZU SWIADCZEN SOCJALNYCH 

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994r o zakiadowym funduszu swiadezen 
socjalnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 923) ustala sie regulamin okreslajacy zasady przeznaczenia 
Srodkéw Zaktadowego Funduszu Swiadezen Socjalnych w Urzedzie Gminy Badkowo na 
poszezegélne cele, rodzaje i formy dziatalnogci oraz zasady i warunki korzystania z ustug i 
Swiadczen finansowanych z tego Funduszu. 

Dzial I — Postanowienia ogélne 
  

1. Zaktadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy sie z corocznego 
odpisu podstawowego naliczonego w sposéb okreglony aktualnie obowigzujacymi przepisami 
prawa (od pracownika) oraz sprawujac opieke socjalng nad emerytami i rencistami, w tym takze 
ze zlikwidowanych zakltadéw pracy, mozna zwiekszyé Fundusz o 6,25% przecietnego 
wynagrodzenia miesigcznego, o ktérym mowa w ust. 2, na kazdego emeryta i renciste 
uprawnionego do tej opieki. 
2. Przyznanie ustug i Swiadezen oraz wysokosé doplaty uzalezniona jest od sytuacji zyciowej, 
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do tych ustug i $wiadczen, a zwrotnej i czesciowo 
zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe — takze od sytuacji mieszkaniowej osoby uprawnionej i 
jej rodziny. 
3. Funduszem administruje Kierownik Zaktadu. 
4. Decyzje o przyznaniu swiadczen z Funduszu podejmuje Kierownik Zakladu w uzgodnieniu z 
Rada Pracownicza. 
5. Udostepnienie pracodawcy danych osobowych osdb uprawnionych do korzystania z 
Funduszu, w celu przyznania ulgowej ustugi i $wiadczenia oraz doptaty z Funduszu i ustalenia 
ich wysokosci, nastepuje w formie pisemnego lub wystanego poczta elektroniczng o§wiadczenia 
zawarttego we wniosku o przyznanie Swiadczenia z Funduszu. 
Wz6r wniosku stanowi zalacznik nr 2 do Regulaminu. Pracodawca moze zadaé 
udokumentowania danych osobowych w= zakresie niezbednym do ich potwierdzenia. 
Potwierdzenie moze odbywaé sie w szczegélnosci na podstawie ogwiadezen i zagwiadczen o 
sytuacji Zyciowej ( w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania 
z Funduszu. 
6. Dane osobowe osdb uprawnionych sq przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy 0 zakladowym 
funduszu Swiadezen socjalnych w zwiazku z art. 6 ust.1 lit. c rozporzadzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdb 
fizyeznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
7. Dane osobowe os6b uprawnionych sq przetwarzane przez pracodawce, jako administratora, a 
do ich przetwarzania moga byé dopuszezone wylacznie osoby posiadajace pisemne 
upowaznienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawce. Osoby dopuszezone 
do przetwarzania takich danych sq obowiazane do zachowania ich w tajemnicy. 
8. Dane osobowe os6b uprawnionych sq przetwarzane wylacznie w celu realizacji uprawnien do 
uzyskania $wiadczeti z Zakladowego Funduszu Swiadezen Socjalnych. 
9. Pracodawca przetwarza dane osobowe, o ktérych mowa w ust. la, przez okres niezbedny do 
przyznania ulgowej ustugi i Swiadczenia, doplaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokosci, a 
takze przez okres niezbedny do dochodzenia praw lub roszezen.



10. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostepu do swoich danych, zadania sprostowania 
lub usunigcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego 
administratora, a takze do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 

Dzial IT — Osoby uprawnione do korzystania ze Swiadezen Funduszu 
  

1. Ze §wiadezen Funduszu mogg korzysta¢: 

a/ pracownicy Zaktadu zatrudnieni w pelnym i niepelnym wymiarze czasu pracy na podstawie 
umowy 0 prace zawartej na czas nieokreslony lub okreslony, na podstawie powolania, wyboru i 
mianowania oraz cztonkowie ich rodzin, 

b/ pracownicy przebywajacy na urlopach wychowawezych, 

c/ czionkowie rodzin pracownikéw zmarlych w czasie zatrudnienia (z prawem do renty 
rodzinnej), 

d/ emeryci i rencisci tj. byli pracownicy tut. zaktadu oraz czlonkowie ich rodzin. 

2. Za uprawnionych do korzystania ze Swiadezen czionkéw rodziny wymienionych w pkt la i w 
pkt 1d uwaza sie pozostajace na utrzymaniu i wychowaniu dzieci wiasne, dzieci 
przysposobione, przyjete na wychowanie w ramach_ rodziny zastepczej, dzieci 
wspdimaizonk6w, wnuki i rodzenstwo pozostajqace na utrzymaniu osoby uprawnionej] — w 
wieku do lat 18, a jezeli ksztatcq sie w szkole, do czasu ukonczenia nauki, jednak nie dtuzej 
niz do 25 roku zycia. 

3. Bez wzgledu na wiek uprawnione do swiadezeh z ZFSS sq dzieci whasne, dzieci 
przysposobione, przyjete ma wychowanie w ramach_rodziny zastepezej, dzieci 
wspoimalzonk6w, wnuki i rodzetistwo pozostajgce na utrzymaniu osoby uprawnionej — 
wobec ktérych orzeczono znaczny lub umiarkowany stopien niepelnosprawnosci. 

4. Uprawnienia do korzystania z Funduszu traca cztonkowie rodzin wymienieni w pkt 2 w 
przypadku zawarcia przez nich zwigzku malzeriskiego lub uzyskiwania przychodu. 

Dziat IIT — Przeznaczenie Srodkéw Funduszu 

  

1. Ze Srodkéw Funduszu mogg byé finansowane nastepujace $wiadczenia i ustugi: 

a/ wypoczynek urlopowy organizowany we wiasnym zakresie (wezasy pod grusza@), 

b/ krajowe i zagraniczne wezasy turystyczne, wezasy profilaktyczno-lecznicze, pobyt w 
sanatorium, wycieczki zakupione indywidualnie przez osobe uprawniona do korzystania ze 
Swiadezen, udokumentowane faktura, rachunkiem lub innym dowodem potwierdzajacym 
wysokos¢ poniesionych kosztéw oraz czas trwania wezasow, pobytu, wycieczki,



c/ krajowy i zagraniczny wypoczynek dzieci i mtodziezy w formie kolonii letnich, zimowisk, 
obozow stalych i wedrownych, zdrowotnych i rehabilitacyjnych, pétkolonii, 0az, zielonych 
szk6l, wycieczek, organizowany indywidualnie przez osobe uprawniong do korzystania z 
Funduszu, udokumentowany poniesieniem wydatkéw zwiqzanych z wypoczynkiem dziecka. Za 
dowd poniesienia wydatku uznaje sie kazdy dokument, z ktérego wynikaja dane organizatora, 
forma wypoczynku, dane dziecka korzystajacego z wypoczynku, dane osoby dokonujacej 
zaplaty, kwota i data dokonania zaplaty. Dowodami takimi moga byé np.: faktura, rachunek, 
dow6d wplaty KP, przelew bankowy czy przekaz pocztowy, 

d/ zapomogi pieniezne przyznawane w przypadku indywidualnych zdarzen losowych, klesk 
zywiotowych lub dtugotrwatej choroby, 

e/ choinka $wiateczno-noworoczna dla dzieci w wieku do 15 roku zycia (tj. koficzacych 15 lat 
w roku korzystania ze Swiadezenia) polaczona z zakupem upominkow, kart podarunkowych, 

f/ rzeczowe Swiadczenia z okazji roznego rodzaju swiat ( np. Boze Narodzenie, Wielkanoc, 
itp.), 

g/ Swiadezenia pieni¢ezne z okazji roznego rodzaju swiat (np. Boze Narodzenie, Wielkanoc, itp.) 
a dla emerytéw lub rencistéw swiadezenia rzeczowe lub ekwiwalent pieniezny, 

h/ finansowanie dziatalnosci kulturalnej w postaci doplat do biletéw na imprezy artystyczne, 
kulturalne, rozrywkowe. 

Dzial IV — Zasady i warunki korzystania z Funduszu 
  

- Podstawe do obliczenia ulgowych ustug i Swiadezeri stanowi dochéd przypadajacy na osobe w 
rodzinie wykazany w oSwiadezeniu zawartym we wniosku osoby uprawnionej do korzystania z 
Funduszu. 
OSwiadezenie powinno zawieraé wszelkie dochody brutto ( za okres 3  miesiecy 
poprzedzajacych zlozenie wniosku) uzyskiwane przez wspdlnie zamieszkujace i prowadzace 
wspolnie gospodarstwo domowe osoby w rodzinie, 
a/ brak oSwiadcezenia o dochodach rodziny spowoduje wyplate $wiadczenia w najnizszej 
wysokosci, 
b/ w przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych zawartych w ogwiadezeniu o dochodach, 
przyznane swiadczenie bedzie podlegato zwrotowi lub potraceniu z wynagrodzenia za prace. 

- Doplaty do poszczegélnych rodzajow dziatalnosci socjalnej uzaleznione sq od wielkoéci 
posiadanych srodkéw przez Fundusz. 

- W szezegolnie trudnej sytuacji zyciowej, materialnej i rodzinnej osoby Zaklad moze przyznaé 
ustugi i Swiadezenia calkowicie bezplatnie, a w przypadku pomocy na cele mieszkaniowe 
udzielié pomocy czesciowo bezzwrotnej, umorzyé czesé niesplaconej pozyczki lub wydluzyé 
okres splaty. 

- Doptata do wypoczynku (tj. wezasy pod gruszq, krajowe i zagraniczne wezasy turystyczne, 
wezasy profilaktyczno-lecznicze, pobyt w sanatorium) moze byé przyznana raz w roku do 
jednej z form wypoczynku w wysokosciach okreslonych w zataczniku Nr 1.



- Doptata do wycieczek oraz doplata do wypoczynku dzieci i miodziezy okreslonego w Dziale III 
pkt le moze byé przyznana raz na dwa lata w wysokosci okreslonej w zataczniku Nr 1. 
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i mtodziezy bedzie przyznawane do jednej z form 
wypoczynku. 

Dzial V — Postanowienia koncowe 
  

. Wnioski 0 udzielenie jednej z form pomocy finansowej z Funduszu kwalifikuje wstepnie Rada 
Pracownicza, a przyznanie swiadezenia nalezy do decyzji Kierownika Zaktadu. 

. Odmowa przyznania $wiadczenia wymaga uzasadnienia. 

. Zmiany Regulaminu moga byé dokonywane przez Kierownika w uzgodnieniu z Rada 
Pracownicza i wymagajq formy pisemnej. 

. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja powszechnie obowigzujace 
przepisy prawa. 

. Termin realizacji $wiadezen uzalezniony bedzie od posiadanych srodkéw na rachunku Funduszu. 

Badkowo- 14.07.2022r. 
rd 

W. JA 

mer Ryszard Stepkowski 

Rada Pracownicza: 

Sunoutekn Walter 
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Zatacznik Nr 1 

Tabela doptat z Funduszu 
  

1. Wypoczynek urlopowy organizowany we wiasnym zakresie ( wezasy pod grusza) — 
dofinansowanie przystuguje przebywajac na _ urlopie wypoczynkowym  trwajacym 
nieprzerwanie co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Kwota dofinansowania 
ksztaltuje sig w zaleznosci od wysokosci miesiecznego dochodu brutto przypadajacego na 1 
osobe w rodzinie: 

a/ dochdéd do 1600 zt - kwota dofinansowania - 1000 zt 
b/ dochdéd pow. 1600 zi do 2000 zt - kwota dofinansowania - 980 zk 
c/ dochdéd pow. 2000 zi do 2400 zt - kwota dofinansowania - 960 zt 
d/ powyzej 2400 zt - kwota dofinansowania - 940 zi 

2. Krajowe i zagraniczne wezasy turystyezne, wezasy profilaktyczno-lecznicze, pobyt w 
sanatorium — dofinansowanie w zaleznosci od poniesionych kosztéw w_ nastepujacych 
wysokosciach: 

a/ dochdéd do 1600 zt - wysokosé dofinansowania- do 50% 
b/ dochdd pow. 1600 zt do 2000 zt - wysokosé dofinansowania - do 45% 
c/ dochéd pow. 2000 zt do 2400 zt - wysokos¢ dofinansowania - do 35% 
d/ powyzej 2400 zt - wysokosé dofinansowania - do 30% 

3. Wycieczki oraz wypoczynek dla dzieci i mlodziezy — mozna zrefundowaé raz na dwa lata w 
maksymalnej wysokosci do 50% udokumentowanych kosztow ponoszonych przez osobe 
uprawniong do korzystania z Funduszu. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i mtodziezy 
obejmuje jednq z form wypoczynku okreslonego w Dziale III pkt lc oraz pobytu jednej 
osoby. 

4. Choinka Swigteczno-noworocezna — zakup upominkéw, kart podarunkowych dla dzieci w 
wysokosci do 3% najnizszego wynagrodzenia. 

5. Zapomogi pieniezne przyznawane w przypadku indywidualnych zdarzen losowych, klesk 
zywiotowych lub diugotrwatej choroby w wysokoésci do 100 % najnizszego wynagrodzenia 
bez wzgledu na dochéd przypadajacy na 1 osobe w rodzinie, po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Rad¢ Pracownicza i zatwierdzeniu przez Kierownika Zaktadu. 

6. Doplata do biletéw na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe — 
raz w roku w wysokosci do 50% wartosci biletu. 

7. Rzeczowe Swiadezenia i Swiadezenia pieniezne w zaleznosci od wysokosci dochodu 
przypadajqcego na | osobe w rodzinie: 

a/ dochdéd do 1600 zt - wysokosé Swiadezenia - do 1000 zt



b/ dochdéd pow. 1600 zt do 2000 zt - wysokosé $wiadezenia - do 980 zt 
c/ dochéd pow. 2000 zt do 2400 zi - wysokosé Swiadezenia -do 960 zi 
d/ powyzej 2400 zt - wysokosé Swiadezenia -do 940 zt 

wpyt 
mar Ryszard Stépkowski



Zalacznik nr 2 

(okreslenie Jednostki) 

OSWIADCZENIE 
osoby uprawnionej do Swiadezen z Zakladowego Funduszu Swiadezen Socjalnych 

w Urzedzie Gminy Badkowo 
Oswiadczam, Ze: 
1) zapoznatem/am sig z informacja o przetwarzaniu danych osobowych moich i cztonkéw mojej rodziny 
w celu korzystania ze Swiadezei Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych Urzedu Gminy w 
Badkowie, zawarta na konicu niniejszego wniosku 
2) zapoznatem sie z Regulaminem Zaktadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych Urzedu Gminy w 
Badkowie, ktory zostat ustalony na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakladowym 
funduszu $wiadezen socjalnych i uzgodniony z Rada Pracownicza przy Urzedzie Gminy w Badkowie. 
3) przyjmuje do wiadomosci, ze w przypadku braku mozliwosci osobistego okazania moich dokumentéw 
do wgladu, kopie dokumentéw dostarezonych elektronicznie zostana trwale usuniete za$ dostarczonych 
tradycyjng poczta zostang zniszczone w sposdb uniemozlwiajacy ich odtworzenie. 
4) przyjmuje do wiadomosci, ze w razie udostepnienia przeze mnie danych osobowych os6b innych niz 
moje matoletnie dzieci, dostareze zgode tych osdéb na przetwarzanie ich danych osobowych na 
dokumencie stanowiacym zalgcznik do niniejszego wniosku. Dostarczone dane osobowe takich osdb bez 
wyrazonej przez nie zgody nie bed przetwarzane, co moze uniemozliwié rozpatrzenie wniosku. 

(podpis wnioskodawcy) 

WNIOSEK . 
o przyznanie Swiadczenia z ZFSS 

Ce rr or 

a 

a 

a 

( w przypadku ubiegania sie o dofinansowanie wypoczynku dziecka nalezy podaé jego imie i 
nazwisko oraz date urodzenia) 

UZASADNIENIE W PRZYPADKU UBIEGANIA SIE O ZAPOMOGE - przedstawi¢ dokumenty do wgladu 

ee 

a ee ee 

a



Niniejszym o$wiadezam, ze sredni miesieczny dochdéd brutto (za okres ostatnich 3 miesiecy) 
mojej_rodziny uprawnionej_do korzystania_ ze grodko6w ZFSS zawiera sie w nastepuiacym 
przedziale: 0 zaznaczyé wlasciwy 

LI do 1600,-zi-brutto na 1 osobe; 

  

  

LI pow. 1600,-z4.brutto do 2000,-zt na 1 osobe; 

LI pow. 2000,-zt.brutto do 2400,-zt na 1 osobe; 

_O pow. 2400,-zt 

Niniejszym ogwiadczam, ze stan mojej rodziny uprawnionej do korzystania ze srodk6w ZESS 
wyglada nastepujaco: 
  

e matzonek oO tak oO nie 

e = dzieci o tak O nie 

w tym liczba dzieci: 
- do lat 18- stu THe Se me here rere renee ese nena meserre serene neeeeretseoroene 

weladu 

Niniejszym_ oSwiadczam, iz spelniam nastepujace_kryteria dodatkowe (NIE DOTYCZY 
EMERYTA/RENCISTY) -przedstawi¢ dokumenty do wgladu - za wyjatkiem pkt. a. oraz b. 

tak 

  

  

a. rodzic samotnie wychowujacy dziecko 

b. rodzina wielodzietna — 3 dzieci i wiecej (uprawnionych do $wiadezen z ZFSS) 

c. pracownik niepetnosprawny 

d. pracownik ciezko chory lub chory przewlekle 

e. dziecko niepelnosprawne 

f. dziecko ciezko chore lub chore przewlekle 

g. malzonek niepenosprawny 

h. maizonek ciezko chory lub chory przewlekle 

i, nlezawiniona utrata pracy przez matzonka (w roku socjalnym) 

O
O
o
d
d
o
a
e
b
o
o
a
n
 

o
o
 

J. done Kryterium se. cece c scence esecesseseecuceseaeeessseusencacencuseneanens 
(wymieni¢;, przedstawié dokumenty do wgladu - decyzja, co do uznania kryterium lub nie 

podjeta zostanie przez Kierownika Zaktadu w uzgodnieniu z Rada Pracownicza) 

Niniejszym ogwiadezam, iz: 

1. w przypadku swiadezen doliczanych do przychodu - wyrazam zgode na pobranie z mojego wynagrodzenia kwoty 
podatku; 

2. w przypadku Swiadczeh czesciowo odptatnych przez pracownika - wyrazam zgode na pobranie z mojego 
wynagrodzenia kwoty ponoszonej przeze mnie odplatnosci. 

  

Jednoczesnie oswiadezam, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej z art. 233 & 1, w zwiqzku z art. 233 & 6 
Kodeksu karnego i potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych w niniejszym 
wniosku.



Zostalem/am poinformowany/a, ze wniosek ztozony bez wyrazenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
podlega zwrotowi wnioskodawcy lub zniszczeniu w przypadku, gdy kontakt z nim jest niemozliwy lub znacznie 
utrudniony. 

(podpis wnioskodawcy) 

ZAKLAD PRACY: 

Wysokos¢ dofinansowania zgodnie z Regulaminem i tabela wynoSi .............0..c0ceceeeeeeeeees zi 

Data i podpis rozpatrujacego Wni0sek: ............ccscccsecsescouceccceesecssceuceuseseseneveuanececssss 

Ww 

 



Zalacznik do wniosku 

Zgoda malzonka / innej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych. 
  

Ja, nize} podpisana/y wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych dotyezacych mojej sytuacji 
majatkowej / osobistej / zdrowotnej* w zwiazku z wnioskiem o przyznanie Swiadczenia z ZFSS 
ZAOZONYM PLZOZ oe. ee eee ceecccneeceeeeseeeeeeeaesseuasecenecenaas i potwierdzam, ze zapoznatam/em sie z 
ponizszq klauzulq informacyjnq o zasadach, na jakich moje dane bedg przetwarzane. 

PO OC CHORE OTTO EEO TE ORO DEO DEO EO EH OREO DEE EOE ES 

/ podpis / 

*niepotrzebne skresli¢ 

  

Dane osobowe - klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (VE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizyeznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych — ogdlne 
rozporzadzenie 0 ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, Ze: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Gminy w Badkowie z siedziba przy 
ul. Wioclawskiej 82 87-704 Badkowo; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu rozpatrzenia wniosku i przyznania Swiadezen 
z Zaktadowego Funduszu Swiadezeri Socjalnych przy Urzedzie Gminy w Badkowie; 

3) Podane dane beda przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) i 9 ust. 2 lit. b) ogélnego 
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE L119 z 04.05.2016 r.); 

4) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celow, do jakich zostaly zebrane; 
5) Pafstwa dane osobowe mogqa byé udostepniane podmiotom dzialajacym na zlecenie 

administratora danych, z ktérych ustug korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom 
Swiadezacym ustugi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz podmiotom zewnetrznym w 
przypadkach przewidzianych przepisami prawa; 

6) Dane przechowywane beda przez okres niezbedny do przyznania ulgowej uslugi i Swiadczenia, 
doptaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokoéci, a takze przez okres niezbedny do dochodzenia 
praw lub roszezen. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz z zastrzezeniem przepiséw prawa: 
prawo ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu, 

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych; 
9) Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposdb zautomatyzowany i nie bedq poddawane 

profilowaniu. 
10) Inspektorem Ochrony Danych w Urzedzie Gminy jest Pan Marek Powala 

kontakt: e-mail:marek.powala @wp.pl 

WOJA 
OM, 

mar Ryshard Siépkowski


