
_________________________________                                   dnia _______________________
                  Nazwisko i imię

______________________________________
                Adres  zamieszkania 

______________________________________ 

                 GMINNY OŚRODEK

              POMOCY SPOŁECZNEJ

 w Międzyrzecu Podlaskim

      Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zasiłku z pomocy społecznej na (wymienić 

potrzeby):

   Prośbę swoją uzasadniam tym, że ( podać wiarygodne przyczyny, które powodują konieczność 

ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

_________________________________

własnoręczny podpis



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w  Międzyrzecu  Podlaski,  ul.  Warszawska  20,  21-560  Międzyrzec  Podlaski,  e-mail:
gop  s@miedzyrzecgmina.pl   reprezentowany przez Kierownika.

2. Administrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  z  którym  mogą  się
Państwo kontaktować pod adresem: e-mail: administracjagops@miedzyrzecgmina.pl

3. Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a,  b,  c,  d,  e
ogólnego  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Gminny
Ośrodek Pomocy w Międzyrzecu Podlaskim ustawowych zadań publicznych, określonych 
w m.in.  Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.  oraz przez inne przepisy
prawa, w tym m.in. w celach społeczno – pomocowych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
b)  podmiotom  nadzorującym  i  kontrolującym  działalność  Administratora,  jak  również
podmiotom  świadczącym usługi na rzecz Administratora,

6. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji
celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach  
o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 

7. Pani/Pana dane  nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku
do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu.

8. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych
osobowych,  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  lub  prawo  do
przenoszenia  danych,  a  także  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  ze  przetwarzanie  danych
osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

10.Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie  wymaganym przepisami,  którymi
kieruje  się  Ośrodek Pomocy  Społecznej  jest  obligatoryjne,  a  konsekwencją  nie  podania
danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego
leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

Zapoznałam się/Zapoznałem się

………………………………………………
imię i nazwisko

mailto:gops@miedzyrzecgmina.pl
mailto:gops@miedzyrzecgmina.pl

	KLAUZULA INFORMACYJNA

