
.....................................................................                                                      Olecko, dnia ....................................... 
                 (Nazwisko i imię) 

 

...................................................................... 
                         (Adres) 

 

……………………………………………………… 

 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
 

Wyrażam zgodę na dołączenie ryczałtu do  przelewu              TAK – NIE* 
 

Oświadczam, że: 
 

- w zajmowanym lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim 

 lub osoba wymagająca oddzielnego pokoju                                        TAK – NIE* 
 

- posiadam gospodarstwo rolne        TAK – NIE* 

 

Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

  

 

 

 

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

           podpis osoby                 podpis osoby  

składającej oświadczenie        przyjmującej oświadczenie                                              

 

 

 

 

 

*(niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, iż: 

Tożsamość administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku,  

ul. Kolejowa 31, reprezentowany przez Dyrektora. 
 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-maila: 

iod@warmiainkaso.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych 

osobowych przetwarzanych przez administratora. 
 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielania dodatków mieszkaniowych przewidzianych w ustawie. 

Podstawy prawne przetwarzania danych: 

1. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 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 (RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

2. Realizacja  zadań  wynikających  z  ustawy  o  dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 poz. 2133).  

3. W sytuacji, gdy poda Pani/Pan więcej danych niż potrzebujemy, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (podmioty 

przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, 

jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące 

działalność pocztową lub kurierską. 

 

Okresy przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu obowiązku przechowywania danych osobowych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r., Dz.U. z 

2019 r. poz. 553);w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres 

wskazany w zgodzie. 
 

Prawa podmiotów danych 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; 

- sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej ; 

- żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej ; 

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa); 

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 
 

Konsekwencje niepodania danych osobowych 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością realizacji dodatków 

mieszkaniowych. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.  
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu, które wykonywane jest przez 

Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków: 

 dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych 

w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria, 

 dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z 

dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria. 

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie 

kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności 

przewidzianych prawem. 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej w dniu ……..…………                    …..……………………… 

czytelny podpis 


