
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1−2 rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z 
27.04.2016 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwana dalej RODO 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

…........................................................................................................................................ ,

(imię i nazwisko) 
uzyskane między innymi podczas wypełniania przez Pana/Panią „Karty zgłoszenia do Programu 

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021”, a także dane zawarte w załączonej do Programu „Karty 

oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM”, a także dane zawarte 

w załączonym „Orzeczeniu o niepełnosprawności” lub „Orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności”

w celu realizacji wsparcia w formie opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 finansowanego z 

Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Programem”

□TAK □NIE
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana 
zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e  RODO)
Jednak w przypadku braku Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma 
możliwości realizacji Programu. 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie z siedzibą w 
Sochaczewie, Aleja 600-lecia 90.
Odbiorcami danych mogą być:

• 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;

• inne podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe dla którym 

Administratorem jest  Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

Pana/Pani Zgodzie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

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



• prawo do żądania  sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która 

jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa; 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu.

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przetwarzanie danych w 

tych celach będzie wstrzymane, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w 

stosunku do danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 

wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub dane te będą niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu 

na czynności wcześniejsze.

Decyzje związane z przetwarzaniem danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, a dane nie będą podlegały profilowaniu.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 96-500 Sochaczew Aleja 600-lecia 90 Centrum Usług 

Społecznych w Sochaczewie tel. 46 8631481 (wew.210).

…............................................... ….......................................
       miejscowość i data   czytelny podpis


