
........................................................                                                             Kolbuszowa, dnia............................................ 

 (imię i nazwisko) 

 

....................................................... 

         (adres) 

                                                                                              Miejsko – Gminny 

        Ośrodek Pomocy Społecznej 

        w Kolbuszowej 
 

      

WNIOSEK 
 

  o doraźne przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w okresie        

   od …........................  do ........................................ (nie dłużej niż 2 miesiące) 

 Rodzina składa się z .........................osób w tym.......................dzieci. 

 

Dodatkowe informacje mające wpływ na przyznanie pomocy: 

 

Proszę o opłatę dożywiania mojego dziecka w szkole/przedszkolu doraźnie na podstawie art. 17 ust 1 pkt 3  

i 14 oraz art. 48 b ust 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Klasa 
Szkoła podstawowa 

miejscowość 

Szkoła ponadpodstawowa 

miejscowość 

1. 
    

2.     

3.     

4.     

 

 
Przedszkole 

 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Nazwa przedszkola i adres 

1.   

2.   

     
Oświadczam, że pobyt mój i mojego dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny 

na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zostaliśmy wpisani do rejestru PESEL. 

Nie jestem w stanie samodzielnie zapewnić dziecku opłaty dożywiania w szkole/przedszkolu i wnoszę jak na 

wstępie.   

       

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

  Podpis wnioskodawcy   



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z przyznaniem świadczeń i pomocy 
rzeczowej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Zgodnie z art. 13 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) informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Obrońców 
Pokoju 21 a, w Kolbuszowej (36-100); tel. 17 2271 133, adres e-mail: 
ops@mgops.kolbuszowa.pl 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności  
w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez 
adres mailowy: iod@mgops.kolbuszowa.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora.  

CELE PRZETWARZANIA  
I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń oraz 
wydaniem pomocy rzeczowej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. 
b i lit. c RODO w szczególności w związku z:  

 ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r.; 

 ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 

 ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach. 

INFORMACJA  
O DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym  
i jest niezbędne do realizacji w/w celu.  

ODBIORCY DANYCH Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom 

i instytucjom upoważnionym z mocy prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania. Szczegółowy 
okres przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe w M-
GOPS określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący u 
administratora. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania  
i uzupełnienia niekompletnych danych, w przypadku ustania celu, dla którego 
były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

PRZEKAZYWANIE DANYCH 
DO PAŃSTWA TRZECIEGO/ 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ, 
ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE DECYZJI,  
W TYM PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej, a także nie będą podlegały  
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

mailto:ops@mgops.kolbuszowa.pl
https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKoMjc0ytOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFJtQBiLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI2wEwEw

