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                                                                    miejscowość i data................................................................................ 
 

…........................................................... 
Imię i nazwisko 

 

…....................................................................... 

Adres zamieszkania 

 

…....................................................................... 

telefon 

    Pani   

                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

             w Tuplicach 

 

 

WNIOSEK 

 

 Na mocy ustawy z dnia 4listopada 2016 r. w wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za 

życiem” Dz. U.2016 r poz.1860 wnioskuję o objęcie koordynacją poradnictwa przez asystenta 

rodziny z  Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach. 

 

Rodziny:..................................................................................................................................... 

 

zam............................................................................................................................................. 

 

Uzasadnienie: 

 

…................................................................................................................................................ 

 

…................................................................................................................................................ 

 

…................................................................................................................................................ 

 

…................................................................................................................................................ 

 

…................................................................................................................................................ 

 

…................................................................................................................................................ 

 

…................................................................................................................................................ 

 

 

                                                                                       

                                                                                       …......................................................... 
                                                                                                      podpis wnioskodawcy 
 

 

 

 

 



…...................................................                                                                                           

Imię i nazwisko 

 

…................................................... 

Adres zamieszkania 

 

…................................................... 

Telefon 

 

OŚWIADCZENIE 

                              o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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; ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.(Dz. U. Z 2018 r. poz.1000)./ oświadczam  i 

przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

2) Moje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt 

ww. Ośrodka. 

3) Administratorem moich danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Tuplicach, ul. Parkowa 17, 68-219 Tuplice. 

4) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, p. Agnieszką Izdebską, mogę skontaktować się 

poprzez e-mail: iod@tuplice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

5) Moje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielania mi i mojej 

rodzinie pomocy i wsparcia ze strony asystenta rodziny. 

6) Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania(*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Mam prawo wniesienia skargi do prezesa UODO gdy uznam, że przetwarzanie moich  danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych os. z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

8) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia wsparcia. 

9) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym na mocy 

przepisów prawa. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizowanie przez tutejszy Ośrodek: 

 

1) zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ ustawy                            

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” 

2) zadań z zakresu wspierania rodziny zleconych Ośrodkowi przez podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów odrębnych. 

3) zadań określonych prawem, realizowanych dla dobra publicznego. 

 

                                                                                          

                                                                                                  

                                                                                                 ................................................................ 

                                                                                                  podpis osoby oświadczającej 

mailto:iod@tuplice.pl


 

decyzja Kierownika OPS 
 

…............................................................................................................................................................ 
 

…............................................................................................................................................................ 
 

…............................................................................................................................................................ 
 

…............................................................................................................................................................ 
 

                                                                                          

                                                                                           …................................................................. 
                                                                                                              Podpis Kierownika 


