
Kutno, dnia ………………………… 

 

OŚWIADCZENIE ZGODY 
osoby, której dane dotyczą / rodzica / opiekuna prawnego* 

 
1. Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kutnie (ul. Warszawskie Przedmieście 10a, 99-300 Kutno), 
moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka / danych 
osobowych mojego podopiecznego*, tj.: PESEL .................................................  
w celu WERYFIKACJI WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA 
STAŁEGO. 

2. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści moich danych / danych 
mojego dziecka / danych mojego podopiecznego* oraz ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne. 

3. Zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać 
zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Zgoda, o której mowa w pkt 1 nie jest ograniczona czasowo. 
5. Zgoda, o której mowa w pkt 1 nie jest ograniczona terytorialnie. 
6. W przypadku, gdy oświadczenie zgody dotyczy przetwarzania wizerunku: 

1) wizerunek nie może być użyty w formie obraźliwej i nie może naruszać dóbr 
osobistych; 

2) niniejsza zgoda jest nieodpłatna, obejmuje wszelkie formy publikacji, 
w szczególności: publikacji wizerunku na stronie internetowej pod adresem 
https://www.mops.kutno.pl, na portalach internetowych Miasta Kutno, na 
tablicach informacyjnych, w materiałach promocyjnych i informacyjnych, 
w tym w nagraniach filmowych, portalach społecznościowych. 

7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym w zakresie 
przetwarzania danych osobowych. Treść obowiązku informacyjnego dostępna 
jest: na stronie internetowej pod adresem https://www.mops.kutno.pl, na stronie 
BIP pod adresem http://bip.mops.kutno.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej. 

 
 
  ………………………………………… 
  (czytelny podpis osoby 
  składającej oświadczenie) 
* niepotrzebne skreślić 
 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 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), art. 23-24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
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