Załącznik nr 1

Wniosek
o przyznanie pomocy w ramach programu osłonowego pn.:
„Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin na lata 2018 – 2022”
1. Dane osoby ubiegającej się o pomoc w ramach programu osłonowego zwanej dalej
„wnioskodawcą” (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej proszę podać dane osoby,
która będzie korzystać z dowozu):
IMIĘ..............................................................................................................................................
NAZWISKO.................................................................................................................................

PESEL

□□□□□□□□□□□

ADRES ZAMIESZKANIA (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania)
.......................................................................................................................................................
NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO………...................................................................
2. Formy wnioskowanej pomocy (zaznaczyć właściwe):

□
□

zapewnienie dowozu do ośrodka wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej;
udział w grupie samopomocowej członków mojej rodziny
(możliwość skorzystania z poradnictwa socjalnego, prawnego);

□

wsparcie psychologiczne dla:

□ wnioskodawcy,
□ członka rodziny.
3. Oświadczenie
Informuję, że korzystam z usług świadczonych w ośrodku wsparcia lub WTZ (należy
wpisać nazwę i adres ośrodka wsparcia lub WTZ):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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4. Załączniki (zaznaczyć właściwe):

□ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
□

zaświadczenie, decyzję lub inny dokument potwierdzający korzystanie z usług
świadczonych w ośrodku wsparcia lub WTZ,

□ oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną – dotyczy pomocy
w formie poradnictwa psychologicznego i udziału w grupach samopomocowych.

………….......................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy/opiekuna prawnego)
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Oświadczenie:
1. Ja niżej podpisany(a), uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu
Karnego za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, zagrożonych karą pozbawienia
wolności do lat 3, oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
2. Oświadczam jednocześnie, że

nie mam możliwości uzyskania wsparcia na podstawie

uprawnień zawartych w: ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (t.j. Dz. U. z
2020r., poz. 1876 z póżn. zm.), ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 573),
rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
z dnia 22.09.2005r. Dz.U. 2005 Nr 189, poz. 1598 z późń. zm.).
3. Oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami udzielania pomocy w ramach programu
osłonowego pn.: Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin na lata 2018-2022.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku oraz w
załącznikach dla celów związanych z przyznaniem pomocy w ramach programu osłonowego
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Dz.U.UE.L.2016.119, str. 1.
5. Oświadczam, że wyrażenie mojej zgody jest dobrowolne, że zostałem/am poinformowany/a,
iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, do wniesienia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………….......................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy/opiekuna prawnego)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych dalej - RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), uprzejmie
informujemy, że:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,
tel. 32 476 85 00, adres email: org@mopstg.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry, tel. 32 476 85 11, adres email: iod@mopstg.pl
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w formie papierowej
i elektronicznej w celu:
− realizacji świadczeń zgodnych ze złożonym wnioskiem.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.
− potwierdzenia kwalifikalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu prowadzonego
przez upoważnione instytucje, sprawozdawczości, rozliczenia programu, odzyskania nienależnie
pobranych świadczeń (gdy zasadne), zachowania trwałości Programu, archiwizacji, badań i analiz.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c - obowiązek
prawny ciążący na Administratorze danych osobowych oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym
Administrator danych osobowych przetwarza nie więcej danych niż jest to koniecznie potrzebne, dba, by
Pani/Pana dane były aktualne, rzetelne, chroni Pani/Pana dane, zapewnia ich poufność.
Kategorie danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zwykłe i dane szczególnych
kategorii zamieszczone we wnioskach oraz w ich załącznikach.
Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania oraz wykonania wszelkich
zobowiązań wynikających z realizacji Programu osłonowego pn.:
„Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin na lata 2018 – 2022”.
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przechowywane przez okres
określony w przepisach prawa i w uregulowaniach wewnętrznych Administratora danych osobowych w
zakresie archiwizacji dokumentów.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, lub do momentu wycofania przez
Panią/Pana udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano przed jej
wycofaniem.
Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to
z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w
imieniu Administratora danych osobowych, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi serwisowe
sprzętu komputerowego, usługi niszczenia dokumentów.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
− prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15
RODO),
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−

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
− prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym
rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 17 RODO),
− prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w
ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO),
− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących (art. 21 RODO)
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@mopstg.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia pomocy w ramach
programu osłonowego pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin na lata 2018 – 2022” oraz do
prowadzenia postepowań w sprawie wnioskowanego świadczenia. Niepodanie danych spowoduje brak
możliwości skorzystania z ww. Programu.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10. Przekazanie danych do państwa trzeciego
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej klauzuli.

…………………………………
Podpis wnioskodawcy /opiekuna prawnego
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WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Celem usprawnienia efektywnej współpracy zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby
osoby korzystające z dowozu do ośrodków wsparcia/WTZ:
- stawiały się w umówionym wcześniej miejscu o ustalonej godzinie (przekazany
będzie harmonogram dowozów)
- w razie nieobecności powiadamiały najpóźniej dzień wcześniej osobę wyznaczoną
do kontaktów (w busie jest opiekun osoby niepełnosprawnej posiadający telefon,
który dba o bezpieczeństwo podczas jazdy).
2. Pomoc w ramach programu udzielana jest na wniosek pisemny strony, jej opiekuna
prawnego ustawowego lub kuratora.
3. O udzieleniu wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Nabór wniosków na objęcie wsparciem w roku 2022 prowadzony jest do 27 grudnia
2021 r.
5. Pomoc przyznana w ramach programu ma charakter czasowy i obowiązuje do końca
roku kalendarzowego, na który (2022r.) został złożony wniosek.
......................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy/opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE
W sytuacji, gdy nie mogę czekać osobiście na miejscu zbiórki: „Wyrażam zgodę
na samodzielny powrót mojego syna/córki…………………………………………………
do domu oraz biorę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo”.

......................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

6

