Umowa
pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nr …… / … z dnia ……………….. r.
zawarta pomiędzy:

Multiserwis Sp. z o.o.
ul. Prudnicka 40
47-300 Krapkowice
w imieniu, której działają:
1. ………………………………………………………..………………
2. ………………………………………………………………………..

-

…………………………………..…………………………
……………………………………………………………..

a pracownikiem Panem/ Panią : ……………………………………..…………………………… (PESEL: ………………………………..…………………)
legitymujący się dowodem osobistym seria …….…… numer …………………………………
wydanym przez ………………………………..……………………………… w dniu ………………………………………..
adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

zwanym dalej Pożyczkobiorcą
przy udziale:
3. Pana/Pani ………………………………………………………………………………..… (PESEL: ………………………………….………………………),
legitymujący się dowodem osobistym seria …….…… numer …………………………………
wydanym przez ………………………………..……………………………… w dniu ………………………………………..
adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

oraz
4. Pana/Pani …………………………………………………………………………………… (PESEL: …………………………………………………………),
legitymujący się dowodem osobistym seria …….…… numer …………………………………
wydanym przez ………………………………..……………………………… w dniu ………………………………………..
adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

zwanych dalej Poręczycielami.
o następującej treści:
§1
Decyzją nr …… z dnia _ _ . _ _ ._ _ _ _ _r. podjętą przez Komisję przy ZFŚS w Multiserwis
Sp. z o.o. w Krapkowicach w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 04.03.1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 43, poz. 163) została przyznana Panu/-i
pożyczka
z
ZFŚS
w wysokości
……………………………………………………………………………………………….
(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………..),
………………………………………..……………
oprocentowana jednorazowo w wysokości 5% wartości pożyczki.
§2
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości.
Okres spłaty określa harmonogram spłaty, stanowiący załącznik do umowy.
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§3
W uzasadnionych losowo wypadkach udzielona pożyczka może zostać częściowo umorzona.
§4
Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz
z odsetkami z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę, zasiłku
chorobowego, zasiłku macierzyńskiego oraz rodzinnego zgodnie z §2 niniejszej umowy,
poczynając od podanego w harmonogramie dnia spłaty pierwszej raty.
§5
Niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w przypadku rozwiązania
stosunku pracy.
§6
§ 5 nie obowiązuje pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę.
W tych przypadkach ZFŚS ustali dla pożyczkobiorcy sposób spłaty zaciągniętej pożyczki i jej
zabezpieczenie (wymagana akceptacja Zarządu).

1.
2.

§7
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie dwóch osób – pracowników
Pożyczkodawcy.
Poręczyciele wyrażają zgodę na potrącanie niespłaconych przez Pożyczkobiorcę
w terminie rat z tytułu spłaty pożyczki z przysługującego im wynagrodzenia za pracę
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także z przysługujących mu
świadczeń z Funduszu.

§8
Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§10
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

............................................................
Podpis Pożyczkobiorcy
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Oświadczenia Poręczycieli*
Oświadczam, że zapoznał(-em/-am) się z treścią Umowy i ją akceptuję. W przypadku
nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę,
wyrażam zgodę, jako solidarnie zobowiązan(-y/-a), na pokrycie i tym samym potrącenie
niespłaconej kwoty wraz z odsetkami z mojego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy oraz z innych przysługujących mi świadczeń z Funduszu.

1.

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko, PESEL, adres I Poręczyciela

………………………….……….…………………………
Data i Podpis I Poręczyciela

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko, PESEL, adres II Poręczyciela

………………………………….…………………………
Data i Podpis II Poręczyciela
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Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa
poinformować że:
Administratorem przekazanych danych jest Multiserwis Sp. z o.o., ul. Prudnicka 40, 47-300
Krapkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000120630, NIP: 1180021492, e-mail w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych do.multiserwis@bilfinger.com
tel. +48 77 4009 100;
1) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji i analizy
złożonego wniosku, a także w celu realizacji wnioskowanego świadczenia;
2) Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom zewnętrznym;
3) Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu lub procesom zautomatyzowanego podejmowania
decyzji;
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym wniosek
został złożony;
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych
skutkuje niemożnością uzyskania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy;
7) Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
Żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, żądania
sprostowania Państwa danych osobowych, żądania usunięcia Państwa danych, żądania
ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych, żądania przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie
(przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Żądanie realizacji w/w praw
może Pani/Pan zgłosić na adres do.multiserwis@bilfinger.com lub adres korespondencyjny
spółki. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi z zakresu ochrony danych
osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Multiserwis Sp. z o.o., ul. Prudnicka 40,
47-300 Krapkowice, moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, oraz innych
dołączonych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania do procesu rejestracji i analizy
złożonego wniosku, a także w celu realizacji wnioskowanego świadczenia w ramach Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzonego przez spółkę Multiserwis Sp z o.o.
Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator
danych przed wyrażeniem niniejszej zgody przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13
RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.
………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że jestem upoważniona/y do podania danych osobowych pozostałych osób ujętych
we wniosku, a także, że przekażę im informację o których mowa w art. 13 RODO, w tym informację
o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.
………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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