
………………………………………    ……………………….…… 
(imię i nazwisko)         (miejscowość i data) 

 

……………………………………… 
(adres) 

 

……………………………………… 
(PESEL) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Szczecinku moich danych osobowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii 

i nr dowodu osobistego, nr PESEL oraz informacji, o których mowa w art. 148 ustawy 

z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359), 

w brzmieniu: „§ 1. Nie może być ustanowiona opiekunem osoba, która nie ma pełnej zdolności 

do czynności prawnych albo została pozbawiona praw publicznych. 

§ 1a. Opiekunem małoletniego nie może być ustanowiona także osoba, która została 

pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej 

lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub 

przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, 

wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, 

leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od 

przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się 

z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu”, 

w celu wskazania jako kandydata na opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy, 

o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną 

administratora danych osobowych dla kandydatów na opiekunów tymczasowych małoletnich 

obywateli Ukrainy, o których mowa w cytowanej powyżej ustawie. 

 

Zostałam/em pouczona/ny o prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na 

przetwarzanie moich danych osobowych, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 
       ……….……………….…………………….. 

        (podpis udzielającego zgody) 

 

 


