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Poz. 119
ZARZĄDZENIE Nr 50
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 25 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) oraz
art. 8 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2191 i 2371) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 34) w załączniku do zarządzenia wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 8 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 3, składa się Pracodawcy w formie
pisemnej przed podjęciem czynności związanych z gospodarowaniem środkami Funduszu:”;
2) w § 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do wniosku o udzielenie wsparcia materialnego dla długotrwale chorej osoby uprawnionej załącza się oświadczenie
o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 4.05.2016, str. 1), w zakresie danych dotyczących zdrowia tej osoby.”;
3) w § 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wzory wniosków oraz wzory oświadczeń, o których mowa w § 26 ust. 1 i 2, zawierają klauzulę o znajomości przez
osobę uprawnioną art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) oraz treść tego
przepisu.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

