
Dane osoby składającej oświadczenie:

………………………………………………………
…………………
(Imię i nazwisko)

Załącznik nr 22.17.

Do Polityki Ochrony Danych Osobowych

NR PESEL: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

………………………………………………………
…………………
(adres)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r., zostałam(em) poinformowana(ny), że:

1) Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie ul. Parkowa 1 , 64-150
Wijewo

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Anna Włoczewska-Grys, email : iod@wijewo.pl
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań w zakresie dodatku węglowego, na podstawie art. 3 ust. 1

Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (DZ. U. z  2022r. Poz. 1692) w związku z art. 29 Ustawy o
świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 615 ze zm. )

4) Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być:  podmioty  upoważnione  do  kontroli  tutejszego  Ośrodka,  podmioty
właściwe w instancyjnym toku postępowania, podmioty z którymi zawiera się umowę powierzenia przetwarzania
danych, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, mając na względzie
podstawy prawne do przetwarzania, przechowywania i brakowania danych.

6) W odniesieniu do moich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie
będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,

7)  Dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8)  Posiadam prawo:

a. dostępu do danych (art. 15 RODO)
b. do sprostowania danych (art. 16 RODO)
c. do usunięcia danych (art. 17 RODO)
d. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa (art. 77 RODO).
9) Nie posiadam : prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – ponieważ przetwarzanie danych osobowych nie

odbywa się na podstawie zgody lub umowy.
10)podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym,  a  konsekwencją  niepodania  danych  może  być  brak

możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W pozostałym zakresie moje dane osobowe mogą
być przetwarzane na podstawie udzielonej przeze mnie zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności
przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

11)Dane osobowe mogą zostać uzyskane od innych podmiotów zobowiązanych do udzielenia odpowiedzi na żądanie
Ośrodka.

Oświadczenie jest ważne podczas pozyskiwania danych osobowych aktualnie oraz w przyszłości.
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Miejscowość Data Podpis osoby składającej oświadczenie


