
OSwiadczenie

o zgodzle na przeEwarzanie danych osobowych

NinieJszynt wyra2am zgodg na przetwarzanie rnoich danych osobowych przez administratora - powiatowe
centrum Pomocy Rodzlnie w Grajewie, 79'200 Graiewo, ul, wojska porskiego 74c. Niniejs za zgodaobejrnujeprzetwarzanie moich danych osobowych w nastgpujqcym celu:

oiwiadczam jednoczesnie, i2 swoje dane osobowe przekazujq dobrowornie i osrira.rrro;; ,. ;;;;;zgodne z pr.awdq.

oswiadczam rdwniet' i2 zostaiem zapoznanyprzez adminlstratora danych z treSciq krauzuri informacrnej,w tym z informacJq o celu Isposobach pEerwarzania danych osobowych oraz prawie dostqpu do tresciswojchdanych i prawie ich poprawiania' Zqrlania ich usuniqcia oraz 2qdania ograniczenia przetwarzania.
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Informacja dra osoby ftzycznero przetwarzaniu jej danych osobowych

Ninniejszyrn informujq, 
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Polskiego 7 4. C, prowadzi
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L) Adrninistrator powolal Inspektora

2e administrator _ powiatowe 
Centrum pom

o p e ra i, e p r zetw arzani a pa n a/pa n i d a nych ;il ;Hl ffi :?,T;J#T:
yuyyurar lnspektora 0chrony Danych (

tel. 795 6 68 Z 4?, e- mail; a r.a sinr owicz.alicja (O gmai l,conr.
Ce,lem przetwarzania pana /pani danych osobowych jest

0sobowych - Paniq Alicjg Arasimowicz,

art. 6 ust, l. lit a, b. 
- r "'t veutwd srq na nastQpui-Ecej podstawie prawnej: RODO
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Podanie danych jest dobrowolne, nlezbedne do, zawarcia umo
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o da n ia ad m rn istra ro,,,,,;;;;; ;.;, ;l:rilil:, rT;:ff:, ;,:?;; 
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W zwiqzku z przetwarzaniem przez admilristratora pana/pani 

danpl'awo do 2qdania od Adrnint"rr.ts^-- r-
rub ogr.anrcz.,,, ,,,.1llJi::ffiff:lpu 

ao swor.rr danvch.,Jr'ff.T:;*:;::,:,#,;:;
wniesienia skargi dr
co fn q c a zgo dy ",, J. ;:I :, :,:il:ffi ff* ff ffi [r'1, 

i;ii' il"',ilT H?
Pana/pani dane osobowe nie sq p.*rlran
podejmowania decyzji, w rym profllowania. 

;ane z wykorzystaniem system6w zautomaryzowanego
Pani/pana clarie osobowe bqdq przechowywane u administratorrwymaganym przez przepisy powszechnie obowiqzujqcego prawa. 

a przez okres oraz w zakresie


