
 

Oświadczenie  

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora – Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 74 C. Niniejsza zgoda obejmuje 

przetwarzanie moich danych osobowych w następującym celu: 

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

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

Oświadczam jednocześnie, iż swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam ponadto, że są one 

zgodnie z prawdą. 

Oświadczam również, iż zostałem/am zapoznany/a przez administratora danych z treścią klauzuli informacyjnej, 

w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do swoich 

danych i prawie ich poprawiania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia przetwarzania. 

 

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

                                                                                           (data i podpis osoby, której dane osobowe dotyczą) 

 

 

 

Informacja dla osoby fizycznej o przetwarzaniu jej danych osobowych 

 

Niniejszym informuję, że administrator – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Wojska 

Polskiego 74 C, prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Jednocześnie informuję, iż: 

1) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych – Panią Alicję Arasimowicz, tel. 795 668 747, e-mail: 

arasimowicz.alicja@gmail.com. 

2) Celem przetwarzania Pana/Pani danych jest ……………………………………………………………………. 

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

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

3) Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na następującej podstawie prawnej: RODO art. 6 ust. 

1 lit. a i b. 

4) Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku gdy odmawia Pan/Pani 

podania administratorowi swoich danych osobowych, dokonanie czynności będzie niemożliwe. 

5) W związku z przetwarzaniem przez administratora Pana/Pani danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do 

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienie skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na każdym etapie. 

6) Pana/Pani dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem systemów zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u administratora przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


