Załącznik
do „Regulaminu funduszu socjalnego emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej
przy Mazowieckim Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej”

………….………….., dnia ……………
imię: ……………………………………………
nazwisko: ………………………………………
ulica: ..…………………………………………
nr domu/nr mieszkania: ……………/………...
kod pocztowy, miejscowość: ……-………, ………………….…….
powiat: ..............................................................

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w:
1. Wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego,
2. Oświadczeniu o dochodach,
3. Oświadczeniu o formie przekazania środków,
4. Innych załączonych dokumentach do wniosku,
przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w celu związanym ze
złożeniem wniosku, rozpatrzeniem, obiegiem dokumentów i przekazaniem środków finansowych
w ramach funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP przy Mazowieckim Komendancie
Wojewódzkim PSP.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie
danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie
wpływa to jednak na zasadność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.1

………….………………………….…………..........
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pan(i) dane osobowe jest Mazowiecki
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40. Z Inspektorem Ochrony Danych można
się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl. Pana(i) dane osobowe
będą przetwarzane w celu związanym ze złożeniem wniosku, jego rozpatrzeniem, obiegiem dokumentów i przekazaniem środków finansowych w
ramach Funduszu Socjalnego emerytów i rencistów PSP przy Mazowieckim Komendancie Wojewódzkim PSP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c)
Rozporządzenia oraz Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 18
lutego 1994 r. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych są podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora, na podstawie umowy powierzenia
w zakresie wsparcia informatycznego. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat. Posiada Pana(i) prawo żądania dostępu do
treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,a takżecofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pan(i) prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia. Podanie
przez Pana(ią) danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

