
O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),  

w związku z ubieganiem się o świadczenie z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji oraz 

ich rodzin, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w składanym wniosku i załącznikach przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.  

oraz osoby wchodzące w skład komisji opiniującej przyznanie świadczenia. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em pouczona/y o poniżej przedstawionych, 

przysługujących mi prawach. 

   

Data i czytelny podpis wnioskodawcy   Data i czytelny podpis pełnoletnich osób, 

których dane są przetwarzane we wniosku 

   

   

 
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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji  

z siedzibą przy ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. w ramach funkcjonowania funduszu socjalnego 

dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. jest Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji,  

z którym można skontaktować się poprzez email –  iod.kwp@go.policja.gov.pl, a jego dane znajdują się 

na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.; 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania wnioskowanego świadczenia  

z funduszu socjalnego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego  

i członków ich rodzin w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., na podstawie wyrażonej 

powyżej zgody; 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie 

uprawnienie, w tym organom nadzoru i kontroli finansowej poprzez wydanie dokumentów funduszu  

dla potrzeb sprawowanej kontroli; 

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich 

danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO, sprostowania danych, na zasadach określonych  

w art. 16 RODO, usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia 

przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 18 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - jeżeli nie naruszy to obowiązków wynikających  

z celów przetwarzania tych danych; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. 

8. Udostępnione dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, 

nie będą także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

9. Dokumenty zawierające dane osobowe w postaci wniosku z załącznikami i protokołu  

z posiedzenia komisji będą przechowywane przez okres wskazany w zarządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji  

tj. przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po zakończenia sprawy; 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje brak możliwości rozpatrzenia 

wnioskowanego świadczenia. 


