
Rybno, dnia ____________________ 

 
_________________________________ 
                                  (imię i nazwisko) 
 

_________________________________ 
                                         (adres) 
 

_________________________________ 
                                         (nr telefonu) 

 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

(tj. numeru telefonu) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, 

przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Rybnie, ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno, tel. 23 696 63 39, e-mail: rybno_gops@wp.pl, zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) - w celu kontaktowania się ze mną w sprawie złożonego 

przeze mnie wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Zgodę wyrażam na okres korzystania przeze mnie ze świadczeń realizowanych przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie. 

Zostałam/Zostałem poinformowany, że: 

1. podanie danych objętych niniejszą zgodą jest dobrowolne; 

2. brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości skontaktowania się ze 

mną za pomocą danych objętych niniejszą zgodą; 

3. w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

którą wyraziłam/em.  

 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

 

_________________________________________ 
(czytelny podpis) 

 

Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania moich 

danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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). 

 

_________________________________________ 
(czytelny podpis) 

 

 

 

mailto:rybno_gops@wp.pl


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej jako: „RODO”) informujemy, iż: 

 

Tożsamość 

Administratora 

(ADO) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Rybnie, ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno, tel. 23 696 63 39. 

Dane kontaktowe 

Inspektora 

Ochrony Danych 

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, adres e-mail: iod@rodowsamorzadach.pl 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania stypendium 

socjalnego oraz zasiłku szkolnego. 

 

ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa - 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie udzielonej zgody - w 

zakresie danych kontaktowych.  

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) organy władzy publicznej oraz 

podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO 

przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. 

m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. 

Okres 

przechowywania 

danych 

Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń będą przechowywane przez 

okres ubiegania się o konkretne świadczenie oraz czas niezbędny do ustalenia prawa do 

świadczenia i realizacji tego prawa, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z 

realizacją celu przetwarzania danych osobowych. 

Pani / Pana prawa 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po 

spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. prawo do przenoszenia danych;  

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

nadzorczego 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Informacja o 

wymogach 

ustawowych 

podania danych 

Podanie danych osobowych przez Panią/ Pana jest dobrowolne jednak konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie niemożność ubiegania się o stypendium socjalne.  

 

 

 


