W N I O S E K
DO KOMISJI DO SPRAW POMOCY MATERIALNEJ
(Związek Nauczycielstwa Polskiego ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa)
NINIEJSZYM WNOSZĘ
O PRZYZNANIE POMOCY ZE SPOŁECZNEGO FUNDUSZU STRAJKOWEGO
I. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK ("Wnioskodawca")
..............................................................................................................................................
imię i nazwisko

..............................................................................................................................................
adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

..............................................................................................................................................
adres e-mail

..............................................................................................................................................
miejsce pracy (nazwa i adres pracodawcy)

II. OPIS SYTUACJI MATERIALNEJ, RODZINNEJ I ŻYCIOWEJ WNIOSKODAWCY
1. Liczba osób pozostających z Wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym: …… .
2.

Średniomiesięczny

dochód

brutto

na

jedną

osobę

w

gospodarstwie

domowym

Wnioskodawcy

w I kwartale 2019 r. wyniósł: ……… zł.
3. Dodatkowe informacje dotyczące sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej Wnioskodawcy uzasadniające Wniosek:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
4. Załączane dokumenty (prosimy zwłaszcza o załączenie zaświadczenia pracodawcy o wysokości utraconego przez Wnioskodawcę
wynagrodzenia za okres udziału w Strajku):
1)…………………………………………………………………………………………………………. 2) …………………………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………………………. 4) …………………………………………………………………………………………………………

III. FORMA PRZEKAZANIA PRZYZNANEJ POMOCY MATERIALNEJ
Rachunek bankowy:
..................................................................................................................................................................................................................
nr rachunku bankowego / posiadacz rachunku (prosimy wpisać również posiadacza rachunku, jeśli jest inny niż Wnioskodawca)

IV. OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że w dniach ………………… kwietnia 2019 r. brałam/em udział w Strajku zorganizowanym
w ………………………………………… (prosimy o podanie nazwy szkoły, przedszkola, placówki oświatowej, w której
Wnioskodawca brał udział w strajku).

2. Oświadczam, że za okres udziału w Strajku nie otrzymałam/em od pracodawcy wynagrodzenia ani jego
rekompensaty.
3. Oświadczam, że w dniu przystąpienia do Strajku tj. w dniu ……………… kwietnia 2019 r. nie byłam/em członkiem
związku zawodowego.
4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej ze Społecznego Komitetu
Strajkowego.
5. Oświadczam, że dane podane przeze mnie powyżej są prawdziwe.
..................
data

.......................................................................
podpis Wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, Związek Nauczycielstwa Polskiego, z siedzibą w Warszawie,
ul. Smulikowskiego 6/8, w celu przeprowadzenia postępowania związanego z przyznaniem pomocy materialnej. Zgoda na przetwarzanie
obejmuje także zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych dotyczących zdrowia.
Zgodę na przetwarzanie moich danych mogę wycofać w każdym momencie, bez konieczności podania przyczyny jej wycofania. Wycofanie
zgody na przetwarzanie wymaga formy pisemnej. Zgoda przeze mnie udzielona jest zgodą dobrowolną – nikt nie może zmusić mnie do jej
wyrażenia, jednakże brak zgody na przetwarzanie może skutkować odmową udzielenia mi pomocy materialnej.
..................
data

.......................................................................
podpis Wnioskodawcy

V. OPINIA SEKRETARIATU ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP ..............................................................
(wpisać nazwę oddziału ZNP)

Wnioskodawca brał udział w Strajku w dniach …………………… kwietnia 2019 r.
W szkole (przedszkolu, placówce oświatowej), w której Wnioskodawca brał udział w Strajku wypłacono/nie wypłacono
wynagrodzenia za okres udziału w strajku**.
W szkole (przedszkolu, placówce oświatowej), w której Wnioskodawca brał udział w strajku zrekompensowano/nie
zrekompensowano wynagrodzenia za okres udziału w Strajku**.
Sekretariat Zarządu Oddziału ZNP opiniuje wniosek pozytywnie/negatywnie**.

UZASADNIENIE OPINII
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............
data

.......................................................................
podpis prezesa oddziału ZNP

VI. DECYZJA KOMISJI DO SPRAW POMOCY MATERIALNEJ
Komisja na posiedzeniu w dniu …………… postanowiła przyznać Wnioskodawcy pomoc materialną w formie
bezzwrotnej zapomogi w kwocie …………… zł/nie przyznawać Wnioskodawcy pomocy materialnej**.

UZASADNIENIE DECYZJI
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...................

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

data

podpis przewodniczącego Komisji

* Wnioskodawca wypełnia pkt I - IV i tak wypełniony Wniosek przesyła na adres oddziału ZNP obejmującego swoim działaniem szkołę,
przedszkole, placówkę oświatową, w której brał udział w Strajku albo składa Wniosek bezpośrednio w siedzibie tego oddziału.
** niepotrzebne skreślić
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
w ramach przyznawania pomocy materialnej ze Społecznego Funduszu Strajkowego
1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul.
Smulikowskiego 6/8, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000150507, adres e-mail: znp@znp.edu.pl
W strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za
pomocą adresu e-mail: iod@znp.edu.pl
2. Dlaczego Związek Nauczycielstwa Polskiego przetwarza Pani/Pana dane?
Związek Nauczycielstwa Polskiego pozyskał Pani/Pana dane, ze względu na złożenie przez Panią/Pana wniosku o przyznanie
pomocy materialnej ze Społecznego Funduszu Strajkowego.
Przetwarzamy Pani/Pana dane, aby prawidłowo realizować cele Społecznego Funduszu Strajkowego określone w Regulaminie
przyznawania pomocy materialnej ze Społecznego Funduszu Strajkowego (dostępny jest na stronie internetowej: www.znp.edu.pl).
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach prawnych:
1)

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku, w którym przetwarzanie ma na celu przeprowadzenie
postępowania w związku z udzieleniem Pani/Panu pomocy materialnej, a dostarczone dane zawierają dane wrażliwe
(w sytuacji, gdy trudna sytuacja materialna, życiowa, rodzinna jest spowodowana stanem zdrowia);

2)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, w sytuacjach, w których Pani/Pana dane osobowe zwykłe, są nam udostępniane przez
Panią/Pana i nie są przez udostępniane nam dane wrażliwe (w sytuacji, w której trudna sytuacja materialna życiowa,
rodzinna uzasadniająca przyznanie pomocy nie jest spowodowana stanem zdrowia),

3)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w przypadku, kiedy Pani/Pana dane muszą być przetwarzane ze względu na nasz
prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu rachunkowości oraz byciu gotowym na kontrolę organów
administracji publicznej;

4)

Podstawą dla przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. j RODO w sytuacji, w której dane osobowe są przetwarzane w celach
archiwalnych w interesie publicznym, w celach statystycznych, badań naukowych lub historycznych. W takiej sytuacji
przetwarzamy np. zbiory archiwalne, gwarantując odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, zgodnie
z przepisami prawa krajowego.

3. Jakie prawa posiada Pani/Pan w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
1)

Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – może Pani/Pan wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności
Pani/Pana danych osobowych;

2)

Prawo dostępu do swoich danych osobowych – ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, które
przetwarzamy;

3)

Prawo do usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może
Pani/Pan żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;

4)

Prawo do przenoszenia danych – może Pani/Pan od nas żądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane osobowe do innego
Administratora;

5)

Prawo do ograniczenia przetwarzania – może Pani/Pan żądać od nas ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, jeśli sądzi, że mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat, przetwarzamy dane bez podstawy prawnej,
a nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ochrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń
lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania
polega na tym, że Pani/Pana dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich
wyłącznie uwzględnionych przez Panią/Pana działań;

6)

Prawo do sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
wówczas może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważa Pani/Pan, że nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają Pani/Pana prawa i wolności;

4. Czy musi Pani/Pan wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Pani/Pana wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej
zgody. Jednak udzielenie pomocy materialnej wymaga, abyśmy zbadali Pani/Pana sytuację, opierając nasze badanie o konkretne,
przedstawione przez Panią/Pana dokumenty. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pan ją wycofać w
każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania. Podanie niektórych z Pani/Pana danych
osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym. Jednakże, podanie danych jest
wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane, czyli w celu przyznania pomocy materialnej
ze Społecznego Funduszu Strajkowego.
5. Jakie dane osobowe przetwarzane są w związku z celami Społecznego Funduszu Strajkowego w przypadku udzielania
zapomóg?
We wskazanym celu przetwarzamy:
 imię i nazwisko,
 adres zamieszkania,
 informacje o Pani/Panu pracowniku (miejsce pracy),
 informacje o sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej,
 informacje o stanie zdrowia (jeśli wniosek zawiera dokumentację medyczną).
6. Kto jest odbiorcą Pana/Pani danych osobowych?
Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom, jako odrębnym administratorom danych osobowych. Mogą być jednak
przekazywane podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy. Do kategorii tych podmiotów należą:




członkowie Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”, których lista znajduje się na stronie internetowej
Administratora,
podmioty świadczące usługi chmury, udostępniające serwer poczty;
podmioty świadczące dla nas usługi prawne.

7. Czy Pani/Pana dane są przekazywane do państwa trzeciego?
Nie, Pani/Pana dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich. Gdyby do takiej sytuacji miało dojść, zostanie Pani/Pan
o tym poinformowana/y.
8. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
W przypadku realizacji celów związanych z przeprowadzeniem postępowania dotyczącego przyznania pomocy materialnej
ze Społecznego Funduszu Strajkowego, Pani/Pana dane przetwarzamy do czasu wycofania zgody.
W celu prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy dane przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia następnego roku po roku, w
którym wypłacono pomoc materialną.
W celu archiwalnym przechowujemy dane wieczyście, stosując odpowiednie ich zabezpieczenia.
9. Czy może Pani/Pan liczyć na interwencję organów państwowych w sprawie przetwarzania?
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane osobowe
w sposób niezgodny z prawem, wówczas może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego.
10. Czy Pani/Pana dane będą przetwarzane w taki sposób, że będą wobec Pani/Pana automatycznie wydawane decyzje?
Nie, nie przetwarzamy danych w taki sposób, jak również nie dokonujemy profilowania, które zakończone byłoby automatycznym
wydaniem decyzji.

