……………………………………….....

Bełchatów, dnia………………

(imię i nazwisko osoby upoważniającej)

……………………………………………
(adres zamieszkania)

…………………………………………..

Nr……………………………………..

(seria i nr dowodu tożsamości)

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam Panią/Pana …………………………………….............................……………………………………..
zam……………………………………………………………………………………………………………………….………………..
rodzaj dokumentu tożsamości……………………………………….seria, Nr…………………….……………………
do1…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………….…………………………..
w

okresie

od………………………………………………………….do………………………………………..

…………………..
………………………………………………………

……………………………………………

(podpis osoby potwierdzającej własnoręczność podpisu
osoby upoważniającej)

(podpis osoby upoważniającej)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY UPOWAŻNIONEJ
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bełchatowie w celu realizacji czynności wskazanych w powyższym
upoważnieniu oraz w terminie w nim wskazanym.
Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej
wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została
ona udzielona.
Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z informacją na str. 2.
………………………………………………..…………………….
(podpis osoby upoważnionej)

1 należy wskazać czynność, dla której udzielono upoważnienia, np. odbiór decyzji, zaświadczenia, odbiór zasiłku z kasy MOPS itp.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych 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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:













administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów;
inspektor ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bełchatowie - kontakt e-mail: iod@mopsbelchatow.pl, tel. 44 6352898;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ;
Pani/Pana dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy
zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane
innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS.
Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka,
co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we
własnych celach;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującymi administratora w
tym zakresie przepisami, tj. przez okres 10 lat od momentu wygaśnięcia upoważnienia;
podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje odmową dokonania czynności prawnej;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
− na podstawie art. 17 ust. 1 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO (brak przesłanki
określonej w ust. 1 lit. b – dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany);
− prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
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