………………………………………
/imię i nazwisko/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie moich
danych osobowych oraz danych osobowych moich niepełnoletnich dzieci * w związku z procesem
rozpatrywania prośby o przyznanie świadczenia socjalnego z funduszu socjalnego emerytów i rencistów
Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin.
Ponadto, w związku z art. 13 ust. 1 i 2 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), zostałem/am poinformowany/a, ze:
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do rozpatrzenia prośby o
przyznanie świadczenia socjalnego,
- podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prośby o przyznanie
świadczenia socjalnego,
- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.l lit. a przywołanego wyżej
Rozporządzenia,
- dane osobowe będą przechowywane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej do końca roku
kalendarzowego, a następnie archiwizowane w Archiwum Straży Granicznej przez okres 5 lat,
- przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania
usunięcia moich danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
- przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji
wobec mojej osoby, jak również moje dane nie będą poddawane profilowaniu,
- dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej,
- mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzę, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy w zakresie ochrony
danych osobowych,
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży
Granicznej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23,
- Inspektorem ochrony danych osobowych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z siedzibą w
Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, (tel. 22 500 30 62).

Zapoznałem/am się: ………………………………………………………………………
/czytelnie imię i nazwisko/
…………………………………………………………………………
/data, podpis/

*

niepotrzebne skreślić

