Mirzec, dn. …………………

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

…………………………..………………….…….
Adres

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
Proszę wydanie zaświadczenia o :


Wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych



Wysokości pobieranych świadczeń alimentacyjnych



Wysokości pobieranych świadczeń z pomocy społecznej



Wysokości pobieranych świadczeń wychowawczych



Korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy społecznej



Pobieraniu/niepobieraniu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych,

wychowawczych


Inne………………………………………………………………………………

………………………...…………………………………………………………………


Za okres………………………………………………………………………….



Zaświadczenie niezbędne jest do przedłożenia w………………………………

…………………………………………………………………………………………...


w celu…………….……………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………………...

…………….
podpis

KLAUZULA INFORMACYJNAZAŚWIADCZENIA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO),
informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, 27-220 Mirzec . Kontakt jest możliwy za pomocą
telefonu: 041 2713010 adresu gopsmirzec@o2.pl
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) i c)
RODO w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (art.
217) w celu postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń o korzystaniu/niekorzystaniu ze
świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń
wychowawczych i innych ustaw realizowanych przez GOPS.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Podanie danych
osobowych wymienionych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże brak
wskazania tych danych może uniemożliwić lub utrudnić wydanie zaświadczenia.
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mircu adres Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec adres e-mail gopsmirzec@o2.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia
wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej
cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Informujemy, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy i podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów w związku
z postępowaniami mogącymi się toczyć w zakresie ich właściwości.
Zapoznałem/Zapoznałam się z klauzulą informacyjną:

…………………………………………………………………..………………….…….
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

