
imię i nazwisko wnioskodawcy ............................................................

Miejsce zamieszkania i adres.................................. ............. ........ ......

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mierzęcicach

WNIOSEK

o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla 
osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, 

podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) do................................................... zł

Uzasadnienie:

W dniu ................................ ....... . w wyniku .....................................................................................
zostały uszkodzone:

(opisać zakres poniesionych strat w substancji budynku, wyposażeniu gospodarstwa domowego, podać powierzchnię i 
liczbę pomieszczeń, które uległy zniszczeniu oraz określić stopień zniszczenia i wartość szacunkową szkody).

Oświadczam, że:

szkody spowodowane przez zdarzenie*:

[ | uniemożliwiają / umożliwiają * dalsze zamieszkanie w budynku,

I | uniemożliwiają / umożliwiają * zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych,

| | uniemożliwiają / umożliwiają * prowadzenia gospodarstwa domowego,

| | uniemożliwiają / umożliwiają * podjęcie lub kontynuowanie nauki przez dzieci,

2] uniemożliwiają / umożliwiają * zapewnienie opieki medycznej i zakup leków, w tym 
zwłaszcza poszkodowanym nieobjętych ubezpieczeniem.

Zobowiązuję się do wykorzystania przyznanego mi zasiłku celowego zgodnie 
z przeznaczeniem i przedłożenie rachunków / faktur/dokumentów potwierdzających poniesione 
koszty na usunięcie strat powstałych w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, 
podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) w terminie określonym przez ośrodek 
pomocy społecznej *

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(data wypełnienia wniosku) (czytelny podpis wnioskodawcy)

* Niepotrzebne skreślić



KLAUZULA INFORMACYJNA

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 (zwanej dalej RODO) Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach, 
ul. Wolności 46A, 42-460 Mierzęcice informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach zwanym dalej 
Administratorem;

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):

e-mail: iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) oceny skutków zdarzeń powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona 
klęski żywiołowej na terenie Gminy Mierzęcice zgodnie z zarządzeniem nr 0050.499.2021 Wójta Gminy 
Mierzęcice z dnia 25.06.2021 roku powołującym do tego celu komisje. Pobrane w tym celu dane osobowe: 
imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, zakres strat, w postaci pisanej i dokumentacji fotograficznej, 
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

b) zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na dobrowolnym przekazaniu danych 
do kontaktu na potrzeby usprawnienia kontaktu w celu załatwiania sprawy (6 ust. 1 lit. a RODO);

4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to 
będzie z przepisu prawa;

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;

6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres realizacji w/w Zarządzenia Wójta 
Gminy Mierzęcice a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa;

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania;

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa;

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie rodzi żadnych konsekwencji wynikających z niepodania danych 
osobowych, jednak może opóźnić realizacje działań;

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 
osobowych;

12. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim 
dane osobowe zostaną zebrane.


