I. Klauzula informacyjna:
Informujemy, że
1.
Administratorem zebranych danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sandomierzu. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135) w celu
ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego.1
2.
Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach
przewidzianych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 966 z
późn. zm.) 2 oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach.
3.
Osoba której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4.
Podanie danych wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817 z
późn. zm.)
Danymi obowiązkowymi są dane np. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania,
miejsce pracy, nauki, źródło i wysokość dochodów wnioskodawcy oraz członków jego
gospodarstwa domowego.
5. Podanie innych danych niż wynika to z przepisów prawa określonych w pkt 4 jest
dobrowolne.
Danymi dobrowolnymi są np.: numer telefonu, dane z faktury za energię elektryczną
tj. numer klienta, PESEL.
1
Określić cel przetwarzania danych osobowych (np. w celu realizacji niniejszej umowy;w celu realizacji ustawowych wymagań
itp.)
2
Wskazać podstawę prawną umożliwiającą udostępnienie danych osobowych (art.... ustawy.. Dz. U.....)
3
Wskazać podstawę prawna przetwarzania danych osobowych (np. art. 23 ustawy z ….. Dz. U.......)
4
Należy dokładnie wskazać podanie których danych jest dobrowolne (np. podając oddzielnie dane lub wskazując pkt w druku
które są dobrowolne a które obowiązkowe)

Podpis:.............................
Data:.................................
II. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych
osobowych oraz danych członków mojej rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a, 27 - 600 Sandomierz w celach ubiegania się
o przyznanie dodatku mieszkaniowego.1
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji
o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych
danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one
niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu.

Podpis:................................
Data:...................................
1

Określić cel przetwarzania danych osobowych, na który wymagana jest zgoda osoby

