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Numer nie jest jobOwiązkowy ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku. 
Podanie adresu e-mail ułatwi kontakt w sprawie wniosku i jest obowiązkowe gdy składasz wniosek drogą  elektronlcz_ną: 

DANE WNIOSKODAWCY 
01. Imię 	 02. Nazwisko 

- 
J • 

03. Numer PESEL 	 04. Data urodzenia: (dd / mm / rrrr) 05. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość  (1) 

06. Obywatelstwo 

(1) Wypełnij tylko w przypadkii, gdy nie nadano numeru PESEL 

ADRES ZAMIESZKANIA 

01. Gmina (Dzielnica 	 02. Kod pocztowy 

04. Ulica 05. Numer'clomu . 	 06. Numer mieszkania 

07. Numer telefonu (1) .08. Actres.poczty elektronicznej --e-mail (2)2 	• ; 

SR-7 

WNIOSEK 
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO 

Zapoznaj się  z warunkami przysługiwania świadczenia rodzicielskiego umieszczonymi w pouczeniu w CZĘŚCI II wniosku. 
Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI. 

Pola „Serial numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą  tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL. 

Pola wyboru zaznaczaj Ej lub 

NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO (1) 

ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO (1) 

01. Gmina / Dzielnica 	 02. Kod pocztowy 	 03. Miejscowość  

04. Ulica 

    

Numer domu 

 

Numer lokalu 

         

(1) Przez organ właściwy rozumie się  wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. 

CZĘŚĆ  I 
1:  Dane osoby składającej wniosek o świadczenie rodzicielskie, zwanej dalej „wnioskodawcą" 

2. Składam wniosek o świadczenie rodzicielskie na następujące dzieci: 
(Jeżeli liczba dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie rodzicielskie jest większa, dodatkowo wypełnij i dołącz do niniejszego formularza załącznik SR-7Z) 

DANE DZIECKA 

imię: 	 . 

Numer PESEL: 

j 

_ 	.  
' 	Data urodzenia: (dd J mm / rur) ' 	 i nuMęr:dokurnentupętWięrdzającęgą  tożsamośĆ::<-1).-_, 

(1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie.nadano numeru PESEL. 	• 

'ORUX-HURr F.PH.U. LWI W. Okręgowa 40 tetlas 42682.24-11 
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DANE DZIECKA - 2 

Imię: 

Numer PESEL: 	 Data urodzenia: 

Nazwisko: 

— 

mm / rur) Seria „numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: (1) 

r 

(dd / 

i 

(1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru'PESEL. 	• 

DANE DZIECKA - 3 - 	. 
Imię: 	 Nazwisko: 

Numer PE5EL: 	 Data urodzenia: (dd / mm / rrrr) 

_.  

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: (1) 

(1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL. 

DANE DZIECKA - 4 

Imię: 	 Nazwisko: 
i 

_ 

Numer PESEL: 	 Data urodzenia: (dd / mm / rrrr) Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: (1) 

f 

r 

(1) vvypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL. 

DANE DZIECKA - 5 • 	
_ 

Imię: 	 Nazwisko: 

Numer PESEL: 	 Data urodzenia: (dd / mm / rrrr) Serial numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: (1) 

I 

(1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL. 

CZĘŚĆ  II POUCZENIA I OŚWIADCZENIA 

1. POUCZENIE 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 

obywatelom polskim, 
cudzoziemcom: 

do których stosuje się  przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

jeżeli wynika to z wiązących Rzeczpospolitą  Polską  umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, 

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt steki, zezwolenia na pobyt rezydenta dlugotermlnowego Unii 
Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w ad. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli 

zamieszkują  z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

posiadającym kartę  pobytu z adnotacją  „dostęp do rynku prac(, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę  na 

terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy 

sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają  prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, 

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w ad. 139a ust. 1 lub art. 1390 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 
- w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż  w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych wart. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

- jeżeli zamieszkują  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę  na okres 

nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o 

zabezpieczeniu społecznym stanowią  Inaczej. 

D przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa wart. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
- na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań  naukowych lub prac rozwojowych, 

- w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach 
- z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba te 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią  inaczej. 

Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje ww. osobom, jeżeli zamieszkują  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasilkowy, w którym otrzymują  

świadczenie rodzicielskie, chyba te przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią  inaczej (art. 1 ust. 213 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą"). 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje (an. 17c ust. 1 ustawy): 

matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem art.17c ust. 2 ustawy, 

opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką  dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję  o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia, 
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rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką  dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję  o odroczeniu obowiązku szkolnego — do ukończenia 10. roku życia, 

osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką  dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję  o odroczeniu obowiązku szkolnego — do ukończenia 10. roku tycia. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku (art. 17c ust. 2 ustawy): 
skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasilku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami 
Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po.wykorzystaniu 
przez nią  lego świadczenia, zasilku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, 
śmierci matki dziecka, 
porzucenia dziecka przez matkę. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 
52 tygodni — w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką  jednego dziecka, 
65 tygodni — w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką  dwojga dzieci, 
67 tygodni — w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką  trojga dzieci, 
69 tygodni — w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką  czworga dzieci, 
71 tygodni — w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga I więcej dzieci lub objęcia opieką  
pięciorga i więcej dzieci (art. 17c ust. 3 ustawy). 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia: 
porodu — w przypadku matki lub ojca dziecka, 
objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż  do ukończenia przez dziecko 7. roku tycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję  o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, nie dłużej nit do ukończenia przez nie 10. roku życia — w przypadku opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej, 
przysposobienia dziecka, nie dłużej niż  do ukończenia przez dziecko 7. roku tycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję  
o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż  do ukończenia przez nie 10. roku tycia — w przypadku osoby przysposabiającej 
dziecko (art. 17c ust. 4 ustawy). 

W razie urodzenia dziecka przez kobietę  pobierającą  zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 
73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą  świadczenia rodzicielskiego, a kwotą  
pobieranego przez kobietę  zasilku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę  na podatek dochodowy od osób tycznych (art. 17c ust. 6 ustawy). 

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: 

w tym samym czasie Jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę  wychowywanych dzieci, 
jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowaniem tego samego dziecka (art. 17c ust. 8 ustawy). 

Świadczenie rodzicielskie nie Przysługuje, jeżeli: 
co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun taktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, otrzymują  zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres 
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu 
rodzicielskiego, 
dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej — w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko, 
osoba ubiegająca się  o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają  sprawowanie tej opieki, 

w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką  nad tym samym dzieckiem jest już  ustalone prawo do świadczenia 
rodzicielskiego, dodatku do zasilku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasilku opiekuńczego lub zasiłku dla 
opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

osobie ubiegającej się  o świadczenie rodzicielskie przysługuje za granicą  świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, 
chyba te przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią  inaczej (art. 17c ust. 9 ustawy). 

W przypadku zbiegu unrawnień.do następujących świadczeń: 
świadczenia rodzicielskiego lub 
świadczenia pielęgnacyjnego, lub 
specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub 
dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub 
zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - przysługuje Jedno z tych świadczeń  
wybrane przez osobę  uprawnioną  • także w przypadku, gdy świadczenia te przysługują  w związku z opieką  nad różnymi osobami (art. 27 ust. 5 ustawy). 

2. OŚWIADCZENIE SŁUŻĄCE USTALENIU PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO 
Oświadczam, że: 

powyższe dane są  prawdziwe, 
zapoznałam/zapoznałem się  z warunkami uprawniającymi do świadczenia rodzicielskiego, 
nie otrzymuję  zasilku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, 
drugi z rodziców nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, 
okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, 
osoba będąca rodziną  zastępczą  lub opiekunem faktycznym dziecka nie otrzymuje zasilku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony 
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego(1), 
dziecko nie zostało umieszczone w pieczy zastępczej(2), 
w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką  nad tym samym dzieckiem nie jest ustalone prawo do świadczenia 
rodzicielskiego, dodatku do zasilku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu I 
wypłacie zasiłków dla opiekunów, 
nie przysługuje mi za granicą  świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego chyba, że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią  inaczej, 
nie podjęłam/nie podjąłem ani nie kontynuuję  zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która uniemożliwia mi sprawowanie osobistej opieki nad 
dzieckiem, 

Dotyczy osób, o których mowa wart. 17c ust. 1 pkt 213 ustawy (opiekuna taktycznego dziecka i rodziny zastępczej). 
Nie dotyczy osób, o których mowa wart. 17c ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (opiekuna taktycznego dziecka i rodziny zastępczej). 
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nie mam ustalonego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów 

Czy matka dziecka na które składasz wniosek urodziła dziecko w okresie pobierania zasilku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, 

lub w okresie przedłużania pobierania zasiłku dla bezrobotnych na podstawie arl. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy(3) 

L:1 TAK, 	 Li NIE, 

Li nie przebywam ani członek mojej rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, nie przebywa poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej (4) w państwie, w którym mają  zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spolecznego(5), 

przebywam lub członek mojej rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, przebywa poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej (4) w państwie, w którym mają  zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (5). 

(w przypadku zaznaczenia wypełnij sekcję  DANE CZŁONKÓW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICA): 

Nie dotyczy osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2-4 ustawy (opiekuna faktycznego dziecka, rodziny zastępcze), osoby, która przysposobiła dziecko), 

Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają  zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanli,Hotandii, 
Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wioch, Wielkiej Brylanil("), Cypru, Czech. Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Słowacji, SlowenIONęgier, 

Rumunii. Norwegii, Islandii, liechtenstelnu, Szwajcarii oraz od 1 lipca 2013 r. Chorwacji. 

(') nie dotyczy wyjazdu po 31 grudnia 2020 r 

DANE CZŁONKÓW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ  
Podaj imię, nazwisko członka/członków rodziny, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci, przebywających za gninicą  wraz z (jeżeli są  znane): 

numerem PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL- numer i serię  dokumentu potwierdzającego tożsamość, zagranicznym numerem identyfikacyjnym 

służącym do identyfikacji ludności, państwem pobytu, okresem pobytu poza granicami RP, adresem miejsca zamieszkania poza granicami 'RP, nazwą  „adresem 

pracodawcy lub miejscem prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP. • 	' • 

Proszę  o wpłatę  świadczenia rodzicielskiego na następujący nr rachunku bankowego/w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej (6): 

Wypełnij jeśli chcesz, aby świadczenie rodzicielskie byto przekazywane na rachunek bankowy / współdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia rodzicielskiego, w szczególności zaistnienia okoliczności 

wymienionych w CZĘŚCI II punkt 1 wniosku, w tym również  w przypadki( wyjazdu wnioskodawcy lub członka jego rodziny -poza 

granice Rzeczypospolitej Polskiej, wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić  o tych zmianach gminny organ 

właściwy realizujący świadczenia rodzinne. 

Niepoinformowanie gminnego organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń  rodzinnych o zmianach, o 

których mowa powyżej, może skutkować  powstaniem nienależnie pobranych świadczeń  rodzinnych, a w konsekwencji — 

koniecznością  ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

(Miejscowość) (Data: dd / mm / rrrr) 	 (Podpis wnioskodawcy) 

I) 

m) 
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• 	KLAUZULA INFORMACYJNA 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oma uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.LTE. L. z 2016r..Nr 119, s.1 ze 
na) -dalej: „ROD(Y" informuję, te: 
ł) 	Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej uL SienIdewicza 79, 

28-425 Złota e-mail:gopszlota@op.pl  
2) Administrator wyznaczył  Inspektom Ochrony Danych, z którym mogą  się  Państwo 

kontaktować  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 
adresu 	eman: 	insoekton@cbi24,p1 	 lub 	pisemnie 	na adres 
Administratora 

3) Państwa dane osobowe będą  przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczeń  
wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

4) 	Podstawą  przetwarzania Państwa danych osobowych jest art 6 ust. 1 lite oraz rut 9 ust 2 lit b RODO, w 
związku z ustawę  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych — zwanej dalej Ustawą. Podstawę  przetwarzania danych jest również  art. 6 ust. 1 lit A RODO 

wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy in- 
nych 	niż 	wymaganych 	przepisami 	prawa 	dla 
realizacji świadczenia 

5) Państwa dane będą  przechowywane przez okres związany z realizacją  świadczeń  
a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie Instrukcji archiwizacji jednostki 
6) Państwa dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będę  

podlegać  profilowaniu. 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych Osobowych, przysługują  Państwu 

następujące prawa: 
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(W. 	Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy unia Pani/Pan, te przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy 
jest obowiązkowe — nieprzeinie danych skutkować  będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 
Srak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu 
na rozpatrzenie złożonego wniosku. 

9) Państwa dane mogę  zostać  przelcanme podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę  
umowy 	powierzenia 	przetwarzania 	danych 	osobowych, 	w 	związku 
z realizacją  przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom tub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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