
INFORMACJA PODAWANA W PRZYPADKU ZB|ERANlA DANYCH
OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

la niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że:

1,. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku,
ul. Mickiewicza22a,89-410 Więcbork, te1.52 3895350, e-mail: sekreiar:i_ąt_@mgopswi*cbork.pl.

2, Dane kontaktowe lnspektora Danych Osobowych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku,
ul. Mickiewicza22a,89-410 Więcbork (pokój nr 34), te|.52 3895354, e-mail: lod@mgapswigcbgr{s,pł.

3. Cel przetwarzania danych: realizacja obowiqzków ustawowych - podstawa prawna: ustawa z dnia
28 listopada 200jr. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz,U, 2022r. poz. 615 z późn. zm.), ustawa z dnia
07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz, 7205 z późn.

zm,), ustawa z dnia 71 lutego 2076r. o pomocy państwa w wycł,towywaniu dzieci (tekst jednolity Dz, U. z 2019r.

poz, 2407 z późn. zm.), ustawa z dnia 04 kwietnia 2074r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1297), ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciqży i rodzin ,,Za życiem"
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 1329), rozporzqdzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rzqdowego programu ,,Dobry Start" (Dz. U. z 2078r. poz. 7067 z późn. zm.),

ustawa z dnia 77 grudnia 2027r. o dodatku osłonowym (Dz. U, z 2022r, poz. 1 z późn. zm.), ustawa z dnia
05 sierpnia 2022r, o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r, poz. 1692 z późn. zm.), ustawa z dnia 75 września 2022r.

o szczególnych rozwiqzaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w zwiqzku z sytuacjq na rynku paliw (Dz, Ll.

z 2022r. poz. 1967 z późn. zm,), ustawa z dnia 07 października 2022r. o szczególnych rozwiqzaniach służqcych

ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w zwiqzku z sytuacjq na rynku energii elektrycznej (Dz. U.

z 2022r, poz. 2127 z późn, zm.).

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do końca rokLl, w którym mija obligatoryjny, zgodny

z przepisami prową okres przechowywania dokumentów.

5., Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
" ,w/w osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, a także posiada prawo do przenoszenia danych.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

7, Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikajqcym z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz, 615 z późn, zm.), ustawy z dnia OTwrześnia 2007r. o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz. 1205 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 lutego 2016r.

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2407 z późn. zm.), ustawy z dnia

04 kwietnia 2014r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity Dz, U. z 2020r. poz. 7297), ustawy

z dnia 04 listopada 2076r. o wsparciu kobiet w ciqży i rodzin ,,Za życiem" (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz, 1j29),

rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2078r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rzqdowego
programu ,,Dobry Start" (Dz, U. z 2078r. poz. 1061 z późn. zm.), ustawo z dnia 77 grudnia 2027r. o dodatku

osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 7 z późn. zm,), ustawa z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U.

z 2022r. poz. 7692 z późn, zm.), ustawo z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiqzaniach w zakresie

niektórych źródeł ciepła w zwiqzku z sytuacjq na rynku patiw (Dz. tJ. z 2022r, poz. 7967 z późn. zm,), ustawa z dnia

07 października 2022r. o szczególnych rozwiqzaniach służqcych ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023
roku w zwiqzku z sytuacjq na rynku energii elektrycznej (Dz. tJ. z 2022r. poz. 2727 z późn.zm./. Niepodanie danych

osobowych będzie równoznaczne z nierozpatrzeniem wniosku przez MGOPS w Więcborku.

8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku może przetwarzać dane osobowe pozyskane z innych

źródeł, na podstawie przepisów prawa. Tymi źródłami mogą być np. rejestr PESEĘ rejestr Ministerstwa Finansów,

(data i czytelny podpis)


