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Upoważnienie jednorazowe*/ okresowe* 

 

Ja, niżej podpisany/a, …………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko osoby upoważniającej) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria……………………. nr ……………………… 

wydanym przez ………………………………………………………………………………. 

upoważniam Pana/Panią: ……………………………………………………………………. 

legitymującego/ą się dowodem osobistym seria…………………. nr ……………………… 

wydanym przez ………………………………………………………………………………. 

do odbioru:  

*zaznaczyć właściwe 

1) decyzji administracyjnej dotyczącej*: …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
(np. pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, pomocy materialnej dla uczniów) 
 

2) świadczeń pieniężnych*: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
(wymienić rodzaj świadczeń, np. zasiłek celowy, alimenty, świadczenie wychowawcze) 

 

Upoważnienie wydane jest na okres: …………………………………………………………. 
(dotyczy wyłącznie upoważnienia okresowego) 

 

 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych 

w upoważnieniu do celu poprawnego przypisania moich danych do osoby, którą upoważniam do odbioru 

świadczeń w moim imieniu.  

Oświadczam, że podane powyżej dane osoby upoważnionej podaję za zgodą tej osoby.  

Oświadczam, że osoba upoważniona została poinformowana przeze mnie, iż jej dane będą przekazane przez 

OPS w Brzeszczach do placówki bankowej ………………………................................................, w której 

będzie dokonywała odbioru świadczenia w moim imieniu w celu weryfikacji poprawności i zgodności 

danych.  

Oświadczam, że przekazałam/em osobie przeze mnie  upoważnionej informacje określone w art. 14 RODO, 

czyli poniżej zamieszczoną klauzulę informacyjną, w związku z czym OPS w Brzeszczach,  na podstawie 

art. 14 ust. 1 i ust.2  wyżej wymienionego rozporządzenia, jest zobowiązany do spełnienia obowiązku 

informacyjnego wobec tej osoby.  

Oświadczam, że podanie danych osoby upoważnionej zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza 

niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 
Oświadczam, iż podanie nieprawdy w powyższych oświadczeniach może skutkować poniesieniem wyłącznie 

mojej odpowiedzialności wobec osoby, której dane podałam/em  w upoważnieniu. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie w upoważnieniu danych 

bez zgody osoby upoważnionej do odbioru świadczenia w imieniu upoważniającego. 

  

Oświadczam, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym 

mi prawie  dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Cofnięcie zgody mogę dokonać w sposób wolny od opłat przesyłając w tym celu wiadomość e-mail 

na adres…………………….  lub składając oświadczenie na piśmie osobiście w placówce lub przesyłając 

je pocztą na adres Administratora Danych 

                                                                              

…………………………                                      ………………………………………….. 
miejscowość i data                                                                 Czytelny podpis osoby upoważniającej 

  
 

 

Klauzula informacyjna: 

 
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 oraz art. 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informujemy, iż: 
Administratorem danych Pani/Pana danych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach,  

ul. Mickiewicza 6 , 32-620 Brzeszcze. 
Administrator danych wyznaczył IOD z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania 

danych osobowych poprzez e-mail: iod.ops.brzeszcze@gmail.com. 
Administrator danych pozyskał dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz od osoby innej, 

która oświadcza, że osoba ta wyraziła zgodę na przekazanie jej danych. 
Administrator danych będzie przetwarzał dane, które pozyskał w upoważnieniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wyrażoną zgodą i w celu na który została wyrażona. 
Dane podane w upoważnieniu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 
Administrator danych będzie przekazywał dane podane w upoważnieniu innym podmiotom z którym 

zawarł umowę powierzenia danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia UE oraz innym podmiotom 

działającym na podstawie odrębnych przepisów prawa. 
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach 

przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do złożenia 

sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.  
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych 

narusza przepisy niniejszego ogólnego rozporządzenia. 
Dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 

 
 
 
 
Obieg dokumentu: ……………………………………………………. 


