
Polkowice, dnia…………………………  

………………………… …………………..… 
                /imię i nazwisko/ 

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

 

…………………… ……….……………..…… 
            /adres zamieszkania/ 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych              

na zasadach określonych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO          

I RADY (UE) 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)        

w zbiorach danych osobowych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej                  

w Polkowicach ul. Lipowa 1, 59-100 Polkowice. 

1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizowanie przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Polkowicach zadań określonych w ustawie o dodatku węglowym . 

2. Jednocześnie informuję, że podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one 

zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, załączonej na odwrocie niniejszego 

oświadczenia. 

 

 

 ….................................................        ............................................ 
   ( podpis pracownika przyjmującego oświadczenie )                                                          ( podpis składającego oświadczenie) 

 

Zostałam / zostałem poinformowany o możliwości odebrania informacji              

o przyznanym dodatku węglowego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej     

w Polkowicach.  

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

                                                                                                      / czytelny podpis / 

Pouczenie 

Art. 2 ust. 17 i ust. 18 ustawy z dnia 11-08-2022 o dodatku węglowym: „Informacja o przyznaniu 

dodatku węglowego zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej             

– o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.  

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę 

dodatku węglowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, 

informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego. 

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.” 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIEA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 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) informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach  

z siedzibą przy ul. Lipowej 2, 59-100 Polkowice, tel. (76) 724-67-70, adres e-mail: 

sekretariat@ops.polkowice.pl. 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych,  adres e-mail: z.polkowski@compexpert.pl tel. 512-084-372. 

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa  

w zakresie: 

-  ustawy o dodatku węglowym.  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.).  

5. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego 

świadczenia z pomocy społecznej. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe 

rozpatrzenia w.w wniosku. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy  

z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 

t.j. z późniejszymi zmianami).  

 

 


